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Andakt v/Arvid Helle: 

Vi og vår påsketeologi

Slik har en formulert folkets påske-
teologi. Med lun humor settes ord 
på den teologi som synes å prege vår 
moderne påskefeiring. Og hvem har 
ikke sittet i kirka noen ganger lengtet 
etter at presten skal bli ferdig eller 
vridd seg og prøvd utallige 
sittestillinger for å holde 
ut den lidelse som harde 
trebenker påfører stres-
sless-vante kropper. Da 
kjennes det virkelig bedre 
å sitte på fjellet å tenke på 
Gud, enn å sitte i kirka og 
tenke på fjellet. 

I påsken sitter mange av oss på fjellet, 
og kjenner varmen krype inn under 
huden, gleder oss over fregner og sol-
brun hud. Vi kan kjenne at kroppen 
lengter etter skituren, vi kan kjenne 
gleden over at vi greier å toppen vi 
satte oss som mål, og vi kan kjenne 
gleden som er enda større over at vi 
kom oss velberget ned igjen. Eller 
vi går i fjæra og kjenner lukter og 
ser årets første trassige blomster 
spire og varsle et skaperverk som på 
nytt gir seg over til solens varme og 
lys. Det er virkelig mye godt og rett 
Gudsnærvær i folkets påsketeologi. 
Og den kan forsvares ut fra den 1. 
trosartikkel, som mange, i alle fall 
mange av de som gikk ut fra skolen 
for en del år siden ennå husker: ”Jeg 
tror på Gud Fader, den allmektige, 
som skapte himmel og jord.”  Gleden 

”Det er bedre å sitte på fjellet og tenke på Gud, 
enn det er å sitte i kirka og tenke på fjellet” 

over skaperverket kjennes sterk og 
stor når påskesolen varmer, når kro-
kusen trasser seg vei gjennom snøen 
og når nye lam tar prøvende yre skritt 
og varsler liv og nyskapning for alle 
som ser på.

Noen ganger tenker jeg at den teologi 
som formes på fjellet eller ute i na-
turen kun er deler av den åpenbaring 

i Drammen.

Påskens bilder, påskens evangelium 
bidrar til å forkynne hele Guds vesen 
og fylde. Det er 3 trosartikler og det 
er summen av disse som forklarer 
Gud for oss. Ved å forankre sin teo-
logi i den ene, misser vi helhet. Ved å 
kun lete etter Gud i naturen, så svek-
kes Gudsbildet vårt og de sannheter 
som formidles av 2 og 3 trosartikkel 
blir skjult og tildekket.

Det er mulig å gå innom kirken 
på vei til og fra fjellet. I pås-

ken rettes vår oppmerksom-
het mot den 2. trosartikkel, 
mot Jesus. I sin helhet for-
klarer 2. trosartikkel hvem 

Jesus er, og påskebudskapet 
er kjerne og sentrum i kirkens 

teologi om hvem Gud er. 

Jeg tror det er en god teologisk 
øvelse, når vi leter etter Gud, å ikke 
bare søke Gud på fjellet. Gud åpen-
barer seg også i Jesus. Gud viser 
seg i Skjærtorsdagens fellesskap 
rundt nattverdbordet, Gud lar seg 
finne i Jesu stedfortredende død og 
Gud åpenbarer seg for oss når Jesus 
bryter forgjengelighet og død i sin 
påskedagens oppstandelse.
Påsken utfordrer til å lete videre etter 
Gud! Nyt den gode Guds-åpenbaring 
fra fjellet, men søk også etter de 
andre dimensjonene i Guds vesen. 
Jeg tror fortsatt at vesentlige sider 
av Guds vesen lar det lettest finne 
i tilbedelsens rom og i troens fel-
lesskap!

Fortsatt god påske! Den varer som 
kjent til pinse!

Arvid Helle er sok
neprest i Volsdalen 
menighet i Ålesund. 
Han har gitt Døves 
Blad noen påske
tanker.

som Gud ønsker å dele med oss. Jeg 
tenker at folkets påsketeologi har 
en skavank, fordi den ikke er hel, 
eller forteller alt om hvem Gud er. 
Det er en dimensjon i Guds vesen 
og i påskens budskap som er van-
skelig å oppdage når en beruses av 
1. trosartikkels lovprisning av Gud 
som skaper.

I de fleste kirker er sentralmotivet 
i altertavlen hentet frå påskefortel-
lingene. Ofte kan en se den lidende 
Kristus som et av hovedmotivene i 
alterpartiet. Eller en kan se påske-
dagens jubel over det tomme kors. I 
Sør-Vågsøy kirke vitner altertavlen 
om oppstandelsen slik Adolf Tide-
mann har skildret den. Bildet er brukt 
i over 30 kirker i Norge og har sin 
original hengende i Bragenes kirke 
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Tegnspråk på TV 
Fikk du det med deg? 2.påskedag var det «påskeandakt» på 
tegnspråk på TV. I NRKs tegnspråktid var det denne gan-
gen lagt til rette for påskeandakten. 

Dette var et opptak fra Volsdalen kirke i Ålesund, gjort 
tidlig i mars. Dette var gjort mulig fordi Døves Media tok initiativ til det. De 
ønsker at hver høytid skal ha en slik kirkelig markering også på tegnspråk. 
Denne gangen var det Døves menighet i Møre som fikk utfordringen, og så 
er tanken at dette skal gå litt på omgang. Neste år vil det forhåpentlig bli nye 
program i påske og pinse (pinse blir det ikke noe av dette året). Kanskje kan 
det etter hvert bli noe på høsten også? F.eks. ville det vært fint å ha noe fra 
allehelgenssøndag.

Fra før har NRK tilbud om gudstjeneste på tegnspråk på 2.juledag. Dette er 
bra og viktig tradisjon. Men det må samtidig sies å være noe mangelfullt. 
Hvorfor er det bare julen som skal være kirkelig tilrettelagt med tegnspråk? 
Derfor er det flott at Døves Media nå har utvidet tilbudet (selv om det er for-
skjell på en 14 minutters andakt og en gudstjeneste som er i nærheten av 1 
time)! 

Mange har mulighet til å oppsøke gudstjenester med tegnspråk i de største 
byene. Døves menigheter prøver i tillegg å legge til rette for gudstjenester 
også i distriktene. Men det er også mange som bor slik til at dette tilbudet er 
vanskelig tilgjengelig. Det kan også være personer som av helsemessige årsa-
ker har problemer med å bevege seg til kirkene.

Det bør derfor være et mål at det legges til rette for flere tv-gudstjenester på 
tegnspråk gjennom året. Dette kan skje på samme måten som nå ved større 
tv-produksjoner, men det er også mulig å tilrettelegge for tolkede gudstjenes-
ter eller lignende program. Nå er det vel en tendens at det blir færre gudstje-
nester på NRK i det hele tatt, og dette mener vi er beklagelig. 

Det bør være motsatt – og helst slik at programmene gjøres tilgjengelig gjen-
nom tolking  og teksting for flest mulig grupper i samfunnet.

Nå er det skrevet bare om NRK. De har tross alt et visst fokus på tegnspråk. 
TV2 har ingenting, og der er det heller ikke mye som er tekstet. Det er altså 
mangt som kan forbedres både her og der.

For øvrig finner du påskeandakten på www.nrk.no/nett-tv/klipp/350259 

Odd Erling Vik Nordbrønd
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Leder i Vekst – veien å gå

LiV-kursene arrangeres av KFUK-
KFUM, og disse tilbys forskjellige 
ungdomsledere fra menigheter rundt 
om i landet. Vi fra Oslo hører til Oslo 
og Akershus krets i KFUK-KFUM, 
og i de siste to årene har vi reist rundt 
på Østlandet og denne gangen til 
Sverige for å kurses i ledelse, men 
det er ikke bare det vi sitter igjen med 
– vi har fått selvinnsikt og lært mye 
om menneskets natur.  

Høsten 2006: seks personer, Kris-
tine, Marius, Ole Kristoffer, Petter, 
Thu Hien og Truls, alle uten særlig 
anelse hva LiV er, står en kald sep-
temberkveld i utkanten av Østmarka 
på en parkeringsplass. Ingen aner at 
de har en helg uten mat, drikke og 
søvn foran seg. Ikke aner noen at de 
skal vandre mil på mil, rote rundt i 
skogen, og til slutt kollapse på en 
knaus langt inni Østmarka, helt utslitt 
og helt uten noen utsikt til det skal 
bli særlig bedre med de for lengst 
følelsesløse tærne på en stund. Dette 
er ledertrening – i KFUK-KFUMs 
øyne er dette den beste måten å bli 
introdusert til utfordringene som 
ledelse i det virkelige livet byr på. 
Unge døve over hele landet har 
fått tilbudet om LiV-kurs etter endt 

minilederkurs (MILK) i sine menig-
heter, og 2006-gruppa fra Oslo er 
derfor ikke de første som ble sendt 
overrasket ut i marka uten mat og 
drikke en hel langhelg. De er derfor 
heller ikke de første som har kommet 
hjem uten tær, men med hodet fullt 
av erfaringer fra vanskelige og sure 
situasjoner, noe som gjør liknende 
fremtidige situasjoner lettere å takle 
og forstå.

Våren 2008: to år har gått, og seks 
døve ungdom har gjennom flere kurs, 
heldigvis inne, der mennesket og le-
delse var i fokus, kjempet seg til siste 
del av LiV-kurset; det som var så 
ufattelig langt frem i tid før – Stock-
holmsturen. Alle seks har latt sine 
sterke personligheter, meninger og 
egenskaper gro, og fem selvstendige 
og bestemte ungdom står nå en kald 
februarkveld og gjør seg klare for 
en lang togreise fra Oslo S, som vil 
bringe disse fem til den siste delen av 
et langt og lærerikt kurs. Den sjette 
slet med sykdom og måtte dessverre 
bli igjen. Kateket Øyvind Aspen som 
har fulgt de fleste helt fra konfirma-
sjonstiden var der også, likevel ikke 
som en løs skrue som hang med som 
blindpassasjer på denne reisen, men 
en som ordnet og fikset ting som 
virket håpløse – som for eksempel 

å bestille billetter flere timer etter 
fristen for akkurat det gikk ut.

Etter å ha kjørt halvfort til svenske-
grensa fra Oslo S, suste toget innover 
i Sverige med uforståelig stor fart. 
Etter å ha ankommet Stockholm 
tidlig neste morgen, ble det kursing 
av LiV-deltakere fra Østlandet om 
kvelden, og shopping om dagen. Den 
måten å organisere dagen på var gan-
ske ny for deltakerne, men absolutt 
komfortabel – sov man så lenge at 
man ikke rakk frokosten på leirstedet 
til KFUK-KFUM, kunne man bare ta 
det senere i byen.

Allerede første dag ble det moralsk 
strid innad i LiV-gruppa, selv om 
de fleste knapt kunne holde øynene 
oppe. Svensk KFUM tok for over 
20 år siden en avgjørelse som kom 
Stockholms ungdom til gode. De be-
stemte seg for å lage et ungdomshus 
for å forhindre bråk, uro, og ungdom 
vandrende hele sommeren uten mål 
og mening. Til det formålet fikk de 
et stort, gammelt slakteri, sentralt i 
Stockholm. Dette pusset de opp, og 
hit, til dette «fryshuset», inviterte de 
alle ungdommene i byen, slik at de 
fikk et fritidstilbud. Det som sjok-
kerte flere LiV-deltakere fra Norge 
var at dette var gjort på bekostning 

LiV-leir, Stockholm, 14.-17. februar 2008
Tekst og foto: Marius Berge Eide 

Noen av 2005-konfirmantene fra døvekirken i Oslo har tatt oppfølgingstilbudet imot med åpne hender, og for 
ikke lenge siden var de på en siste leirtur sammen til Stockholm, denne gangen ikke som konfirmanter, ikke som 
MILKere, men nå som ledere i vekst – LiV.  
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av en viktig verdi til norsk KFUK-
KFUM; nemlig samlingen og fel-
lesskapet man fikk gjennom kristen 
tro. KFUM-Söder hadde valgt å 
la alle livssyn og trosretninger ha 
en stor rolle i bygget og i arbeidet 
deres. Det var store glassmalerier 
i idrettshallen som symboliserte at 
alle, selv de uten tro, var hjertelige 
velkomne, og dette var et sted man 
kunne samles og gjøre det ungdom 
liker å gjøre. Da guiden fikk spørs-
mål om det fantes et kristent åndelig 
tilbud her, slik ungdom tilbys av 
KFUK-KFUM i Norge, var svaret 
nei, det var ikke like viktig som å gi 
ungdom et sted å være. Diskusjonen 
rundt dette og argumentene haglet 

Etablering av 
Nordisk 
nettverksmøte
for menighetspedagoger/
kateketer og diakoner 

Gjennom mange år har det vært øn-
ske om å etablere et nordisk fagmøte 
for kateketer og diakoner på lik linje 
med Nordisk døveprestmøte. 

Under et møte i Helsinki 15.mars 
2008 (med representanter fra Sveri-
ge, Finland og Norge) ble det beslut-
tet å opprette et Nordisk nettverk for 

Fra venstre: Riitta Kuusi (Finland), Roar 
Bredvei (Norge), Eva Eliasson (Sverige), 
Gun Carlsson (Sverige), Gunn Heidi Dybdahl 
(Norge) og Anita Helleöre (Sverige)

100-års-jubileum i Finland
Helgen 15.-16.mars feiret Døvekirken i Finland 100 år. Dette skjedde i 
Helsinki. Døveprest Roar Bredvei og døvekaketet Gunn Heidi Dybdahl 
representerte Døvekirken fra Norge. Jubileumsfesten samlet over 400 del-
takere, og søndag var det festgudstjeneste i Tempelkirken (eller fjellkirken) 
i Helsinki. Bildene her viser noe av det de opplevde denne helgen.

Leder i Vekst – veien å gå

for deres føtter, og den venter bare på 
å bli ledet. Alle andre unge døve som 
drømmer om å oppleve ting, lære om 
seg selv, og lære om hvordan men-
nesker fungerer sammen, bør virkelig 
satse på en LiV-utdanning.

gjennom hele omvisningen og også 
gjennom matpausen, men etterhvert 
tok LiV-deltakerne innover seg at det 
fantes forskjeller. Selv om det kunne 
virke som om svensk KFUK-KFUM 
representerte helt andre verdier enn 
norsk KFUK-KFUM, så er de kan-
skje mer like enn man tror, begge 
med et verdisyn som er i tråd med 
god kristen tro.

Etter et langt og inspirerende opp-
hold, fra 15. til 17. februar i Stock-
holm, med besøk hos svensk KFUK-
KFUM, opplevelse av katolsk messe, 
og med mange gode minner, dro fem 
døve LiV-deltakere for siste gang 
sammen hjem fra leir. Nå står verden 

ansatte som arbeider med menighets-
pedagogikk/kateketikk og diakoni i 
en døv kirkelig kontekst. Det skal 
avholdes et planleggingsmøte i Upp-
sala i mai 2009, og Nettverksmøte 

i Uppsala i mai 2010. Tidsrammen 
for møtet blir 3-4 dager. Neste møte 
blir i Norge i mai 2012 med planleg-
gingsmøte i mai 2011.

Gunn Heidi Dybdahl 
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Mye 
fint 
besøk 
i Tromsø
1. mars hadde vi et hyggelig besøk i Tromsø døvekirke. 
På den tiden var 17 døve på reise med Hurtigruten fra 
Trondheim til Kirkenes og tilbake igjen. På vei nordover 
ligger Hurtigruten 4 timer ved kai i Tromsø. Da er det 
mulig for de reisende å se seg rundt i byen. 
Vi fikk ordnet det slik at reisefølget fra Hurtigruten fikk 
komme til døvekirken i Tromsø og se den. For de fleste 
var det første gang de fikk se denne nye kirken. Arnhild 
Andersen var reiseleder og fulgte de døve fra kaia på 
Prostneset og med bussen ut til døvekirken. 
Samtidig hadde vi et annet fint besøk i byen. Kelly Sme-
vik og Anne-Beth Fagermo fra Frelsesarmeens døve- og 
blindearbeid var også i byen på den tiden. De hadde møte 
med døve på torsdagen den 28. februar i Frelsesarmeens 

Her er alle samlet i Tromsø døvekirke. Foto: MarjaLeena Steinbru

Jorid Fagerli overrekker ikonet til Klara Irene Johansen.

Tekster av Kjell Steinbru

sine lokaler. For mange ble dette et hjertelig gjensyn 
med Kelly spesielt, som har stått i døvearbeidet i nesten 
hele sitt liv. 
Kelly og Anne-Beth var også med til døvekirken på 
lørdag, så de også fikk se den nye kirken og hilse på 
kjente. I tillegg var noen døve fra Tromsø også med der 
på lørdag. I døvekirken fikk de besøkende litt varm suppe 
og kaffe og vafler. Etterpå fikk de også en orientering 
om Døvekirken. Det ble selvfølgelig altfor kort tid til 
å prate sammen. Snart måtte Arnhild samle reisefølget 
sitt og ta bussen tilbake til Hurtigruten. Noen fikk da litt 
tid til å se seg rundt i Tromsø by før Hurtigruten reiste 
videre. Men alle var nok enig om at dette var et riktig 
trivelig besøk. 

På gudstjenesten den 20. januar var det gaveoverrekkelse 
i Tromsø døvekirke. Bakgrunnen var at det ved innvielsen 
av kirken for halvannet år siden ble gitt et ikon som en 
gave fra Døvekirken til Kroken soknekirke. Dette iko-
net var imidlertid ikke ferdig laget, men var bestilt ved 
Karmelittklosteret i Tromsø. 
I forbindelse med overrekkelsen ble det holdt en felles 
gudstjeneste med Døves menighet og Kroken menighet. 
Leder i døves menighetsutvalg, Jorid Fagerli, holdt denne 
talen ved overrekkelsen: 
”For 1 og ½ år siden ble våre to kirker innviet. I forbin-
delse med innvielsen ble det gitt en gave fra Døvekirken 
til Kroken kirke som ikke var ferdig laget. Det var et ikon 
som skulle males på Karmelittklosteret i Tromsø. Å lage 
et IKON er et arbeid som tar tid. Ikonmaleri er både et 
malerarbeid og et bønnearbeid. Ikonet er malt med natur-
lig fargepulver blandet med egg og eddik. Ekte gull er 
også brukt. Utenpå er det lakkert for å beskytte Ikonet. 
Vi håper denne spesielle gaven vil bringe velsignelse til 
Kroken menighet og lede mennesker til andakt og bønn. 
Med ikonet følger en liten plate som kort forklarer hva 
dette er.”

Leder for menighetsrådet i Kroken kirke, Klara Irene 
Johansen, tok imot ikonet. På Ikonet står det greske 
bokstaver: 

IS XS betyr Jesus Kristus.
OWN betyr den som er eller Den evige. 
O SOTER  betyr Frelseren.
ZUODOTES  betyr Livgiveren. 

Nonnene som har laget ikonet skriver: 
”Måtte dette Ikon glede alle de som ser det, og føre 
dem til andakt og bønn. Amen.”

Overrekkelse av ikon i Tromsø døvekirke



7DøvesBlad�/�008

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.kir-
kens-sos.no. Her finner 

du	også	mer	informasjon	
om	Kirkens	SOS.	

SOS-meldinger	besvares	
innen	24	timer.

  KALENDER 

For	alle	steder;	Vær	
orientert	ved	å	sjekke	

nettsidene	(se	s.8)!

Oslo Døvekirke
Velkommen til visuell gudstjeneste 
Velkommen til visuell gudstjeneste 
med poesi, ballett, variert musikk 
og nattverd. Etter gudstjenesten 
inviteres alle til kirkekaffe med 
hjemmelaget kake og hyggelig prat. 
Gudstjenesten stemmetolkes.
Søndag	20.april, kl.11:   
Gudstjeneste med dåp. 
Søndag	4.mai, kl.11: 
Konfirmasjonsgudstjeneste 
Søndag	11.mai, kl.11:   
Høytidsgudstjeneste, 1.pinsedag
Søndag	1.juni, kl.11: Høymesse 
Søndag	15.juni, kl. 11.00: Høymes-
se, kl.12.30: Menighetens årsmøte

Åpent	 hus	 i	 Oslo	 Døvekirke	
våren	2008
Torsdagene nedenfor kl.1130:
17.april / 15.mai / 29.mai  (Tur 
til Haldenvassdraget) / 12.juni 
/ 26.juni 

Stavanger Døvekirke
Søndag	20.april, kl.11:  
Samtalegudstjeneste m/nattverd 
Søndag	4.mai, kl.11:
Konfirmasjonsgudstjeneste
Søndag	18.mai, kl.11:
Gudstjeneste m/nattverd
Søndag	8.juni, kl.11: 
Gudstjeneste 
Søndag	22.juni, kl.11:
Gudstjeneste m/nattverd

Gudstjenester i distriktet
Mai
Haugesund

Juni
Kristiansand 

Åpen	 Kirke , hver tirsdag 
kl.1100-1330

PREP:
Kommunikasjonskurs for par 
14.-15. juni.

Bergen Døvekirke
 
Søndag	20.april, kl.11:    
Gudstjeneste på tegnspråk ved Lars 
Hana
Lørdag	17.	mai, kl.08: Flaggheis 
og frokost. Andakt kl.09.00
Søndag	1.juni, kl.11.:  
Gudstjeneste på tegnspråk v/vikar

ÅPEN	 KIRKE	 I	 BERGEN	
DØVEKIRKE
Andakt og lystenning i døvekir-
ken kl 10.30 før alle seniortreff 
på døvesenteret: 
22.april, 6.mai 

KONOW	SENTER, 
ANDAKT, TORSDAGER 
KL 12: 7.mai

Møre
Søndag	11.mai, kl.11:  
Høytidsgudstjeneste i Volsdalen 
kirke, Ålesund. 
1.Pinsedag. Kirkekaffe eller ka-
fébesøk. 
Lørdag	7.juni og Søndag	8.juni: 
Tur til Eide og Averøy.
Lørdag: Tur til Trollkyrkja ved 
Eide, videre til Averøy for overnat-
ting og sosialt samvær. Informasjon 
vil komme i brev og internett.
Søndag 8.juni, kl.11: Gudstjeneste i 
Kornstad kirke, Averøy. Middag på 
kafé etterpå.

Åpen	 kirke, Volsdalen	 me-
nighetshus, Ålesund, følgende 
onsdager kl 11-14:
30.april, 28.mai og 18.juni
Velkommen til prat, vafler, tom-
bola og lystenning! Ta gjerne 
med gevinst.

Åpen	 Kirke	 i	 Domkirken	
Molde; Torsdag 8.mai, kl.17-20. 
Velkommen til prat, vafler, tom-
bola og lystenning! Ta gjerne 
med gevinst. 

-	og	 i	Kristiansund:  Mandag 
21.april kl.18-20. Velkommen til 
samling i Kirkelandet kirke. 

Søndag	25.	mai, kl.11:   
Gudstjeneste
Søndag	8.	juni, kl.11:   
Gudstjeneste
Søndag	22.	juni, kl.18:   
Gudstjeneste

HYGGETREFF	 PÅ	 RØD-
BYGGET kl.1030 på følgende 
tirsdager: 6.mai og 3.juni

MENIGHETSKVELDER	PÅ	
RØDBYGGET kl.19.00 på 
følgende tirsdager:
22.april, 20.mai og 17.juni

Tromsø Døvekirke
Kroken
Søndag	27.april, kl 12:  
Søndagssamling i Døvekirken. Mid-
dag og program for barn.
Søndag	11.mai, kl.11:
Pinsedag. Høytidsgudstjeneste ved 
Kjell Steinbru.
Søndag	1.juni, kl.11:   
Gudstjeneste med konfirmasjon ved 
Kjell Steinbru.
Søndag	22.juni, kl.12:   
Andakt på Døvehytta

Bamseklubben i Oslo Døve-
kirke: (13.45-15.45): 16/4, 24/4, 
30/4, 7/5, 14/5, 21/5, 28/5, 11/6 
og 18/6.

Ungdomsklubben i Oslo Døve-
kirke: (18-21): 23/4, 7/5, 21/5, 
4/6 og 18/6.

Kafé:(14-18): 24/4, 8/5, 22/5, 
5/6 og 19/6

Hyggete på Conrad Svendsens 
senter, Nordstrand, kl.1130: 
30/4 og 28/5

GUDSTJENESTE PÅ STORD

Hyggelig å ha middag sammen etter gudstjeneste

Foto: Lars Hana.
6. april var det guds-
tjeneste på tegn og 
tale i Nysæter kirke 
på Stord. Det er nå 
innarbeidet regel-
messige gudstjenes-
ter i denne moderne 

Utenfor Oslo:

VESTFOLD: 
Velkommen til gudstjeneste med 
prest og poesimedarbeider eller 
danser. Kirkekaffe. Gudstjenesten 
stemmetolkes.
Søndag	20.april, kl.12.30: 
Dåpsgudstjeneste i Sandar Kirke, 
Sandefjord

ØSTLANDET FOR ØVRIG:
Velkommen til gudstjeneste med 
prest og poesimedarbeider eller 
danser. Kirkekaffe. Gudstjenesten 
stemmetolkes.
Søndag	20.april, kl.11:  
Tegnspråklig gudstjeneste i Strøms-
godset Kirke, Drammen.

arbeidskirken. 
Døve fra Sunn-
hordland og Hau-
galandet deltok, 
prest var denne 
gang Lars Hana.

Trondheim Døvekirke
Søndag	27.	april, kl.11:   
Konfirmasjonsgudstjeneste
Søndag	11.	mai, kl..18:   
Gudstjeneste

Bildet er fra Bergen Døvekirke 
søndag 6. april 2008. Foto: 
Odd Erling Vik Nordbrønd.



8 �/�008DøvesBlad

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 68
odd.erling.nordbrond@
dovekirken.no
Mobiltelefon 95 07 83 62

Ingunn Helland, sekretær

NORDENFJELSKE 
DØVEDISTRIKT

DØVES MENIghET, TRONDhEIM

www.dovekirken.no/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
Telefon 907 52 554
arne.christian.halseth@signo.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

Midlertidige	ansatte:
Maria	Vassli	Gjære 23 33 43 20
maria.vassli.gjaere@dovekirken.no
Liv Hegle Sjøflot 23 33 43 20
liv.hegle.sjoflot@dovekirken.no
Aksel	Astrup	Toft 23 33 43 26
aksel.toft@dovekirken.no
Liv	Arnhild	Romsaas
liv.arnhild.romsaas@dovekirken.no

SØR-VESTENFJELSKE 
DØVEDISTRIKT

DØVES MENIghET, STaVaNgER
www.dovekirken.no/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

www.dovekirken.no/bergen 
Adresse: Postboks 2305 Hansapar-
ken, 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

Tom Sverre Tomren, døvekapellan 
(permisjon) 

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

Anette	Mortensen,	kirketjener
Mobil 474 89 268
Geir	Ove	Misje,	organist
Mobil 974 27 325

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

www.dovekirken.no/more
Borgundveien 124, 6007 Ålesund
Besøksadresse (se neste spalte):

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

Hanne Dyrendal, rådgiver
Teksttelefon  23 33 43 30
Telefon 23 33 43 40
Faks 23 33 43 50
hanne.dyrendal@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

www.dovekirken.no/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 (permisjon)

   DØVES MENIGHETER

Klaus Hanssensvei 22
Postboks 3171 Årstad
5829 Bergen

www.designtrykkeriet.no

www.dovekirken.no/oslo
www.dovekirken.no/stavanger
www.dovekirken.no/bergen
www.dovekirken.no/more
www.dovekirken.no/trondheim
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Kirkelige handlinger
Døpte
Vestenfjelske:

10. februar: Lars Sellevåg Osnes
9. mars: Isa Leonora Voldsund Troland

Døde
Sørvestenfjelske:

25.februar, Hinna kirke:  
Steffen Einarsen

Vestenfjelske:
7. mars: Kristian Tuft
11. mars: Konrad Andreas Tunes 
19.mars, Hålandsdalen kirke 
Ingrid Storedale

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

A
S

RAGNHILD THORSHEIM KRISTING

Vi kan hjelpe med rådgivning/
tilrettelegging ved begravelser/bisettelser

HELE DØGNET

Tlf. 55 28 05 22GRAVFERDSHJELPEN

Støtt våre annonsører!
Våre	annonsører	støtter	oss!

Hagerupsvei 32x, 5093 BERGEN

stille som et medlem i salen der menig-
hetene i Oslo bispedømme hadde sendt 
ungdomsrepresentanter for å avgjøre 
hva kirken skulle være og gjøre for 
nettopp ungdom. Døves menigheter i 
Norge er under Oslo bispedømme. Jeg 
var overrasket over at det faktisk ikke 
er en gubbeforsamling som bestemmer 
hva som skjer med tilbudet til oss som 
er unge og skal frem i livet! Jeg var også 
overrasket over hvor gode tilbud for 
unge noen menigheter har klart å lage. 
Vi som stilte som representanter for 
døvekirken og LUD hadde mange kon-
struktive samtaler og jobbet hardt for å 
planlegge for en stor gruppe som ofte er 
glemt – døve unge mellom 18 og 30 år. 
Døvekirken har gode tilbud for barn og 
unge opp til ungdomsskolealder, det har 
den også for seniorgruppa; men midt i 
mellom her har vi mange som vi må få 
inkludert mer, og da er døvekirken helt 
nødt til å gjøre endringer. Vi som repre-
senterte døvekirken på ungdomstinget 
var med og diskuterte i komité hvilke 
utfordringer og kjennetegn denne al-
dersgruppen har, og vi var med på å 
utforme to resolusjoner (vedtak); et som 
var rettet generelt mot hørende og døve 
som er 18-30, og en resolusjon ment for 
å bedre døve unges situasjon i kirken. 
Begge resolusjonene ble vedtatt, og den 
siste fikk stille applaus fra biskop Kvar-
me som rakte begge hendene viftende 
i været, så dermed fulgte hele salen 
også. Tiden fremover kan bli virkelig 
spennende dersom man finner vilje til å 
gjøre det som trengs i døvekirkene - det 
er en utfordring fra oss unge.

Marius Berge EideGeneralforsamling i Det Norske 
Misjonsselskap, 9.13.juli 2008:

Velkommen til Bergen
”Guds drøm” er mottoet for Det Norske Mi-
sjonsselskap sin generalforsamling som skjer 

i Bergen. Guds drøm er valgt som motto for å 
vekke undring og spørsmål og få frem spennende 
assosiasjoner.

Se for øvrig forrige Døves Blad for mer 
informasjon. Det vises også til nettsiden: 
www.nms.no/gf 

Døvekirkens fellesråd gjennomførte 
13.mars sitt møte.  Etter møtet hadde 
vi en liten overraskelse til vår kirke-
verge som fylte 60 år 22.mars.  Tor 
Einar var fullstendig uforberedt på 
dette, og vi hadde klart å invitere 
Jorun (hans kone) og leder for Oslo 
døves menighetsråd Erik Lundquist.  

Kirkevergens 60-årsdag
Det ble en hyggelig stund med over-
rekkelse av gaver og mange gode ord 
til Tor Einar.  Han gjør en god jobb 
som kirkeverge og er kunnskapsrik 
og en god administrator.  Etter gave-
ne ventet, som seg hør og bør, en god 
bløtkake på alle som var tilstede.

Ingrid Hoff Bodin

Inntrykk av ungdomstinget 2008
Kirken er noe mer – det fikk jeg lære 
av ungdomstinget jeg var på; kirken 
har en side de fleste ikke ser så mye 
til. Denne politiske siden av kirken har 
jeg og tre andre døve representanter fått 
være med å forme. Men var det verdt 
det? Var ungdomstinget noe annerledes, 

et fresh tilskudd til den vanlige kirken? 
Tenker vi oss kirken med gudstjenester, 
ungdomsklubber og turer av og til, lik-
ner ikke ungdomstinget i det hele tatt! 
Ungdomstinget var gjennomsyret av 
ren, god, og ordentlig politikk på høyt 
nivå. Jeg følte meg heldig som kunne 
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Tekst og foto: Liv Hegle Sjøflot

Påsken kom tidlig i år. Likevel var vi i 
kirken godt forberedt. Stabsandaktene i 
fastetiden hadde skjerpet oss på at vi var 
på veg mot Jerusalem og høytid. 
Skjærtorsdag kveld var vi samlet til på-
skemåltid og messe. I kirkerommet var 
bordet dekket som et stort kors – hvit 
duk og påskeliljer. Brød og vin sto klart. 
Vi feiret kristent påskemåltid etter tradi-
sjon fra det jødiske påskemåltidet. Det 
ble servert full middag, og menyen var 
lammestek. Vi feiret nattverd sammen 
mens vi satt rund bordet. Kvelden ble 
avsluttet ved at vi gjorde kirkerommet 
klart til langfredag. Alteret ble ”dekket 
av”, alle blomster fjernet og lysene sluk-
ket. Vi gikk ut i mørket. 

19 store og små fant veien fram til 
Fjellseterhytta i Sykkylven kommune 
på Sunnmøre fredag 29. februar. Etter 
kveldsmat var det lek og underholdning 
for alle. Lørdag var det ganske bra vær, 
sol, overskyet og om ettermiddag litt 

Foto: Jo Arve Furland.

Vinterkos ved skitrekket (Foto: Odd Erling 
Vik Nordbrønd)

PÅSKEFEIRING I  OSLO DØVEMENIGHET

Langfredag var en utrolig grå og trist dag 
i Oslo, og vi som var samlet i Døvekir-
ken, visste at i dag skulle vi få dramati-
sert hele Jesus lidelseshistorie. 

Karl Robertson og  Gunnar Wæthing  tok 
oss med inn i dramaet på en måte som 
gjorde at vi følte vi var tilstede da Jesus 
holdt det siste måltidet sammen med 
disiplene sine, da han kjempet alene i 
Getsemane, da han ble forhørt og slått, 
og til sist da han ble korsfestet. 

Dramatiseringen grep oss, og underteg-
nede har aldri tidligere opplevd en så 
sterk markering av langfredag. Og da 
Olga Papalexiou – kledd i svart – hadde 
danset og fylt hele midtgangen med et 
svart klede, var vi virkelig i begravel-
sesmodus.

1.påskedag møttes vi til påskefrokost kl 
10. Enda en gang var bordet dekket, og 
vi koste oss med god mat og i hverandres 
fellesskap. Så var det høytidsgudstje-
neste kl 11, og endelig kunne ”Påske-
morgen slukker sorgen” og ”Deg være 
ære” fylle oss. Lys og blomster sto på 
alteret igjen, det var dans og påskepoesi, 
oppstandelse og glede, og enda en gang 
feiret vi nattverd sammen – til minne om 
den Oppstandne. 

 Kristus er oppstanden!
 Ja, han er sannelig oppstanden!

Takk til alle dere som var med og bidro 
til at påskehøytiden ble dager fylt med 
fellesskap og alvor, men også med ju-
blende oppstandelsesglede.

regn. Alle storkoste seg på skisporet og 
ved skitrekket. Gode vafler om etter-
middagen og middag om kvelden. Det 
ble tid for samling ved døveprest Odd 
Erling med sanger og vi fikk se bilder 
fra noen år siden på Fjellseter. Artig å se 
på. Igjen ble det masse lek og underhold-
ning, spørsmål konkurranse og mye mer. 
Ungene lo så tårene sprutet. Tydelig at de 
storkoste seg der på hytta. Og de voksne 
koste seg også veldig med masse latter. 
Søndag snødde det hele dagen og ungene 
laget tunneler og huler+ gå på ski. Og 
etter suppe ble det dugnad med rydding. 
Tida fløy virkelig fort. Og vi håper på en 
ny vinterhelg neste år! Noen vil ha det på 
samme plass. Andre snakker om Bjorli. 
Vi får se!             Kirsti Fylling

VELLYKKET VINTERhELg PÅ FJELLSETER
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Nye vikarprester i Oslo
Aksel Toft:
Da jeg begynte 18. de-
sember i døvekirken var 
jeg ikke helt sikker på hva 
det var jeg gikk inn til. 
Hvordan ville det oppleves 
for meg å være prest i en 
visuell kirke i døvemiljøet 
med et språk som jeg ikke 
kunne særlig mye av? 

Jeg husker at jeg møtte 
opp til lysmesse et par 
dager før jeg skulle be-
gynne. Litt usikkert og 
spent møte jeg uanmeldt 
opp og overværede en 
fin gudstjeneste sammen 
med de andre oppmøtte. 
Jeg ble av menigheten og 
Asgeir, som var prest den 
dag, invitert til kirkekaffe 
og der hendte noe veldig 
fint. To ting hendte. For 
det første opplevde jeg at 
kommunikasjonen på en 
eller annen vis fungerte 
på tross av språkbarrierer 
– det var et godt miljø og en 
god stemning og alt dette 
ble overført til meg via fint 
kroppsspråk og god øyen-
kontakt. Jeg befant meg vel 
og med litt hjelp fra Maria, 
som var i praktikk da og 
som kan tegnspråk, gikk 
det faktisk veldig fint. 

Det annet jeg opplevde 
var i et kort øyeblikk å føle 
meg uten for – talen gikk 
på liv og løs på tegnspråk 
og jeg hadde vanskelig ved 
å følge med – jeg merket 
angsten – et kort sekund 
av tomhet, hvor jeg verken 
skjønte hva som ble sagt 
og hva jeg skulle si (og jeg 
som ellers liker stillheten 
og pausene) – men her 
merket jeg at det var meg 
som var minoriteten, meg 
som måtte lære å se ting 

Nytt om ansatte i Døvekirken

Guri Kaland Sværen holder takke
tale for Bjørg Karin Husa som har 
sluttet som kirketjener i Bergen.

Anette Mortensen, ny kirketjener 
i Bergen

Den nye organisten i Bergen trives 
ved orgelet!

Aksel Astrup Toft,  prestevikar 
i Oslo døvekirke fram til som
meren

Liv Hegle Sjøflot er ansatt i et 50 
% vikariat som døveprest i Oslo 
døvekirke fram til sommeren

Maria Vassli Gjære er ansatt
i et 20 % engasjement som prest
i Oslo Døvekirke

på en ny måte. Og det var 
faktisk godt. 

Det føltes godt at det var 
en grunnleggende velvil-
lighet og varme over for 
meg samtidig som jeg ikke 
klaret å følge med hele 
tiden. Begge deler ga meg 
inspirasjon til å jobbe i dø-
vekirken og å lære å kom-
munisere i miljøet, både 
med og uten tolk. Jeg håper 
etter hvert at integrere 
tegnspråket i gudstjenes-
tene mine også.

Mit navn er Aksel L. 
Astrup Toft og jeg jobber i 
døvekirken nå og framover 
mott sommeren, jeg er 
glad for at være i døvekir-
ken, det er både lærerikt 
og givende. Jeg er dansk 
(opprinnelig fra Nørre-
sundby, som ligger tett 
på Aalborg) og utdannet 

teolog fra Århus og Oslo. 
Jeg er gift med Karoline og 
bor i Asker og har tre barn: 
Josefine 7 år, Regine 4 år 
og Nils 2 år. Ut over det er 
jeg utdannet skolelærer i 

Liv Arnhild Romsaas: 
10. mars begynte jeg som vikar for Sunniva i Døvekir-
ken i Oslo, og har fått et veldig godt førsteinntrykk av 
menigheten her. Jeg heter Liv Arnhild Romsaas, er 34 
år gammel og har jobbet som prest i ca 5 år tidligere, 
de siste 3 som kapellan i Fossum menighet i Grorud-
dalen. Er opprinnelig fra Jæren, men har bodd i Oslo 
de siste 12 årene, og trives godt på Torshov med mann 
og to barn. Jeg kan ikke tegnspråk fra før og står nå 
midt i en bratt læringskurve, og opplever det som både 
spennende og utfordrende å skulle forsøke å forstå og 
gjøre meg forstått, på et nytt språk. Utgangspunktet 
mitt er i alle fall at jeg trives sammen med mennesker, 
og jeg skal gjøre så godt jeg kan i forhold til å få til 
en god kommunikasjon. Jeg gleder meg i alle fall til 
fortsettelsen her – og ser frem til en lærerik og me-
ningsfull tjeneste.

billedkunst og religion og 
har undervisningserfaring 
fra ungdomsskolen i Dan-
mark. I Norge har jeg også 
jobbet med arbeidsmiljø i 
en bedriftshelsetjeneste..



Returadresse:

Døves Blad
Boks 2305 Hansaparken
5828 BERGEN

B-BLAD

Sommerens høydepunkt? 
Når? 5.-10. august (tirsdag – søndag) 

Hvor? Solhaug Landsted i Nord-Trøndelag (ca 1 time fra Trondheim).

Hvem kan delta? Leiren er for dere over 13 år (eller som skal begynne i 8.kl)

Program? Stedet innbyr til gode aktiviteter, både innendørs og utendørs.
 Eksempler: Paintball, hinderløype, natursti, ATV, pil og bue.
 Vi skal ha turdag til Frosta, det blir stranddag med kano, bading 

og grilling. Morgen- og kveldssamlinger med underholdning og 
ettertanke. Det blir god tid til fritid.

Påmelding? 15. mai! Det vil bli laget en brosjyre med påmeldingsslipp. Men 
du kan også sende e-post med informasjon til odd.erling.nord-
brond@dovekirken.no . Da trenger vi: navn / adresse / postboks 
og nummer / fødselsdato og år / mobilnr / e-post-adresse / navn 
på 1 foresatt / foresattes mobilnr og e-post / spesielle behov i 
forbindelse med mat eller medisiner? 

 Samtidig betales kr. 500,- i påmeldingspenger til konto 3000 17 
70124. Det er lov å melde seg på senere: Da blir leiren 500,- dy-
rere. 

Pris? Kr. 1.500,- (500 + 1000,  inklusive påmeldingspenger og reise).
 Etter 15.mai: 2.000,- (500 + 1500, inklusive påmeldingspenger og 

reise).

Informasjon: Alle som er påmeldt vil få tilsendt nærmere informasjon om utstyr, 
reise, etc. 

 Det vil også bli lagt ut informasjon på nettstedet www.dut.no – og 
du kan bli kjent med leirstedet på www.solhaug.tk 

Spørsmål: Kontakt en av oss i hovedkomiteen! (Minh Hung Lu, Linda Veronica 
Steinsbø, Mikal Urgard, Gunn Heidi Dybdahl og Odd Erling Vik 
Nordbrønd).

Døvekirken arrangerer igjen sommerleir! Dette 
må du få med deg! Og ta gjerne med deg en 
kamerat eller venninne! ”Carpe Diem!” 
(eller: ”Grip dagen!”)

Ungdomsleiren 5. – 10. august 2008

Carpe 
Diem!

«

»

Det var mange som ville ønske Jørg 
Kunzendorf velkommen til døvekirken 
under gudstjenesten i går, 9. mars.  Et-
ter ganske nøyaktig 10 års fravær ble 
han igjen innsatt som døvekapellan i 
Trondheim og det nordenfjelske dis-
trikt.  Fungerende Prost Roar Bredvei 
overrakte ham Biskopens brev på at 

«Velkommen til døvekirken, Jørg!»

Per Walle

han er menighetens rett kalte prest. Jørg 
minnet forsamlingen om at selv om det 
kan være saker og ting ved våre liv vi 
ønsker annerledes så vil Kristus gi oss 
et helhetlig liv. Engasjert fortelt han 
menigheten hvordan han selv hadde 
måttet forholde seg til krevende utfor-
dringer i livet.

På kirkekaffen var det flere hilsener 
og varme velkomstord. Johan Fjellestad 
hilste fra menighetsrådet og overrakte 
blomster.  Prosten hadde med et vakkert 
kobberkors til minne om dagen.  Den 
første døvekapellan i Trondheim Bjørn 
Sørensen ønsket han velkommen i rek-
ken av døvekapellaner i Trondheim.  
Også Jørgs tidligere tegnspråklærer 
Reidun Veddeng ønsket ham velkom-
men tilbake og ba ham inderlig om å 
bli i menigheten denne gangen.

Det ble en høytidsdag der menig-
heten fikk møte Jørg, men også hans 
familie – kona Ingrid og barna Eline, 
Edvard og Anna. Og de var tydelig 
at det var mange gjenkjennende blikk 
og kommentarer som ble utvekslet. I 
det hele ble samlingen ved at barn var 
aktivt med i både gudstjenesten og på 
kirkekaffen.


