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Døvekapellan i Trondheim, Jørg Kunzendorf
har sendt dette nummerets ettertanke. 

Håpet?!
Over alteret i Døvekirken i Trond
heim finner vi følgende tekst fra 
evangelisten Matteus, kapittel 11, 
vers 5+6: «Blinde ser, lamme går, 
spedalske renses, døve hører, døde 
står opp og evangeliet forkynnes for 
de fattige.» Jesus fortsetter: «Salig er 
den som ikke tar anstøt av meg.»
Dette er en spennende tekst i en Døve
kirke! Her er det mange forskjellige 
tanker som kommer. Dette er en tekst 
som kan lokke frem både sinne og 
håp! Det visste Jesus godt! Derfor 
sier han: Salig er den som ikke blir 
sint over at jeg helbreder og frelser. 

Jeg vet, at noen sier: «Jeg liker meg 
ikke i bygget til Døvekirken, for der 
står det at vi døve skal helbredes. 
Jeg har døv identitet og vil ikke være 
noe annet». 
Da tenker jeg at teksten er Jesu store 
tilbud. Forskjellige deler av teksten 
er viktig for forskjellige personer 
og til forskjellige tider: For den 
personen som har akseptert sitt liv, 
sin kropp med alle muligheter og 
begrensninger, er kanskje håpet om 
det evige livet viktigst.

Jeg tenker at dette er en tekst for alle 
mennesker, ikke bare for mennesker 
som er døv, blind, lam.

Jesus sier: «Jeg gjør dere hel. Deres 
liv skal være hel, ikke begrenset.» 
– Dette gjelder både her og i evighe
ten i Guds rike. Denne siste tanken er 
lettest å oppfatte: Jesus forkynner at 
Gud vil gi et nytt liv til alle, uansett. 
Og det er faktisk et godt og frigjø
rende budskap.

Men Jesus gjør ennå mer: Jesus går 
rundt og gjør mennesker hel. Jesus 
gir dem fred i sjela, han gjør sjelen 
hel, gjør kroppen hel. Og Jesus sier 
faktisk til disiplene og til Kirken: Slik 
skal dere også gjøre det!!

Her har vi en utfordring: Jeg har spurt 
en del døve: Ville du hatt alle sansene 
til bruk? Ja, svarte overraskende 

Men etter hvert ble jeg far til et barn 
som både hører og ser ganske dår
lig. De mange Bibeltekstene som 
taler om helbredelse, om helhet og 
om kirkens oppdrag til helbredelse 
berører meg nå på en ny måte i mitt 
hjerte. Faktisk er det to forskjellige 
ting, å ha teorier om noe og det å 
være berørt selv.

Så som jeg leser Bibelen nå, så gir 
den oss håp om helhet på to plan:
1.) I himmelen, i evigheten, etter 
oppstandelsen skal alle mennesker 
gjennom Guds uforståelige kraft og 
nåde være hele, alle mennesker skal 
være uten sår og uten begrensninger.  
Vi skal gjenoppstå med et nytt, ånde
lig legeme, hvor våre gamle sanser 
som syn og hørsel ikke er viktige 
lenger. Det betyr at også blindhet og 
døvhet er borte.

2.) Det andre planet ser vi på et bilde 
på veggen bak prekenstolen. Jesus 
helbreder mennesker her i verden, 
her i dette livet.
Kirkens oppdrag er å be for dem som 
vil dette. Gud svarer som han vil: 
Gud kan svare forskjellig: Ja – nei 
– vent, ikke ennå  ikke slik som 
dere ber om.

Det er ikke alltid lett å forstå. Men 
likevel ber vi, likevel får vi trøst og 
kraft fra Gud. Kraft til endring, kraft 
til å bære det uforståelige, kraft til å 
vente. Bibelen er en spennende bok 
som vi aldri blir ferdige med. 

mange. Og det er ingen motsetning 
– å godta sitt liv og sin kropp, og 
samtidig å ha et håp og en drøm om 
at noe var annerledes.

Folkelig kristendommen har forstått 
dette lenge, det bes mange bønner 
rundt omkring i kristne hjem. Den 
lutherske kirke har vært taus om dette 
lenge. Også jeg har vært taus om 
dette, da jeg jobbet her i Døvekirken 
i Trondheim for 10 år siden. Jeg tok 
anstøt av denne teksten.
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Gratulerer Norge! 
Tegnspråk er i ferd med å bli et av 4 offentlige språk i 
Norge. For 27.juni ble språkmeldingen ”Mål og mei
ning. Ein heilskapleg norsk språkpolitikk” fra Kultur 
og Kirkedepartementet lagt fram for Stortinget. Her 
foreslår regjeringen at tegnspråket for en statusheving 

og blir å rgene som et offisielt språk. Forutsatt at Stortinget godkjen
ner dette, blir norsk tegnspråk offentlig fra 2009. I forslaget ligger det 
også at en språkkonsulent blir ansatt og at vedkommende blir en del av 
Norsk Språkråd. 

Hva vil dette ha å si for døve?

Det er allerede en rett for døve å få tolk til alle hverdagens gjøremål. 
Det var tidligere begrenset til et antall timer i året. Dette forsvant for 
noen år siden.

Men det må likevel bety at det offentlige Norge i større og større grad 
legger til rette for at det er tilbud om tolking til tegnspråk ved valg, ar
rangement m.m. En naturlig konsekvens vil være at det blir behov for 
enda flere tolker. 

Språkmeldingen viser også til den nye antidiskrimingerings og til
gjengelighetsloven for funksjonshemmede. I denne sammenheng er det 
en naturlig konsekvens at teksting i fjernsyn og film må være en klar 
rettighet. Likeså tekstinformasjon i det offentlige rom, for eksempel i 
kollektivtransporten.

Den nye statusen bør også ha konsekvenser for kirken. Tegnspråk må 
bli enda mer synlig ved gudstjenester og andre arrangement, særlig på 
steder der Døvekirken sjelden har arrangement. Der det bor få døve, 
må det likevel være muligheter for å få delta i kirken med sitt språk. 
Dette bør bety flere stillinger til døvekirken for å kunne gjøre mer i 
distriktene, eller ved at det blir mer kirketolking. Dette er en utfordring 
for Døves menigheter, men like mye for Den norske kirke generelt.

Uansett: Det er grunn til å glede seg over utviklingen! Gratulerer, 
Norge!

Odd Erling Vik Nordbrønd

Flere tv-gudstjenester på tegnspråk!
Kirken er også for de døve, men det er sjelden tegnspråket 
brukes under gudstjenestene i fjernsynet. Det har vært guds
tjenester for døve i fjernsynet i mange år, men det er ikke 
ofte en opplever det. For noen døve, og ellers handikappede 
er en slik gudstjeneste en stor og gledelig opplevelse. Gjen
nom tegnspråket får også de døve forståelse av hva Gud har 

å gi med sitt ord. La oss få flere slike til glede for dem som har lidd den tunge 
skjebne å miste hørselen. 
Ragnar Sørensen, Pensjonist Troms
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Døvekirkens ungdomsleir 2008:

Fine leirdager i Nord-Trøndelag

I sommer var det igjen tid for ungdomsleir arrangert av Døves menigheter i Norge. Det var en stund litt 
uklart om det ble leir, men til slutt ble det 22 personer av ungdommer og ledere som reiste av gårde. 
Deltakere fra hele landet kom sammen noen dager i august til Solhaug landsted i Åsen kommune ved 
Levanger. Anlegget har en spennende historie. Det har bl.a. vært skole i mange år, og det ble brukt under 
krigen av okkupasjonsmakten. Du kan lese mer på nettstedet www.solhaug.tk

Overskriften for leiren var ”Carpe 
diem!” (”Grip dagen!”) Innholdet i leiren 
var ganske variert. En dag var det hinder
løype med ulike aktiviteter, en dag var 
det stranddag med kano og bading, vi var 
på tur til Nidarosdomen i Trondheim, og 
vi hadde oppgaver i en pilgrimsvandring 
og det var paintball. Det var flott vær 
disse dagene, og det var med på å gjøre 
det hele trivelig.

Neste år er det TT (tenåringstreff på 
Gjøvik) hvor Døvekirken trolig deltar. 

Om to år arrangeres det ny ungdomsleir, 
og da gjelder det å være med!

Her er mer om leiren, skrevet av Thomas 
Johannessen som bor i Trondheim.
Noen av lederne kom mandag 4.august, 
og deltakerne kom på tirsdagen. Leiren 
varte til søndag 10.august. På Solhaug 
er det sovesaler med mange senger, og 
det er spennende å bo slik. Det var stor 
trivsel på leiren, og det var mye forskjel
lig å gjøre. Noen synes det var flott at 
det var mye datautstyr med mulighet 

for spill og internett. Dette var det tid 
til da det var ”fritid”.. Ellers var det 
gymsal og muligheter til forskjellige 
aktiviteter utendørs og innendørs. Det 
var spennende å prøve ”runaway”, hvor 
man var festet i sele til en stålwire. Alle 
prøvde også ATV (motorisert 4hjuls
sykkel). I hinderløypen var det samar
beidsoppgaver, pil og bue, øksekasting 
og andre oppgaver. Det var også en dag 
med vannaktiviteter. Det morsomste var 
kanskje paintball. Her bruker vi spesial

Kenneth Leiros er konsentrert: Treffer jeg? 
Foto: Odd Erling.

Sondre Olsen er klar for en ny runde med 
ATV. Foto: Odd Erling.

Tanita Rangnes og Linda Veronica Steinsbø, 
to fornøyde badeentusiaster. Foto: Odd 
Erling.

Tautrekking var en av oppgavene under hin-
derløypen. Foto: Tanita H. Rangnes.

Marita Fauske Idsø har kontroll på øksekas-
tingen. Foto: Tanita H. Rangnes.

Tom Stian Halvorsen i farta! Foto: Tanita 
H. Rangnes.
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Fine leirdager i Nord-Trøndelag

I hinderløype var det bl.a. en spennende samarbeidsoppgave. Foto: Odd Erling.

Tekst: 
Thomas Johannessen

Foto:
Odd Erling Vik Nordbrønd

og Tanita Hakkebo Rangnes.

Badestamp var en av mange populære aktiviteter på sommerens ungdomsleir. Her er det Teodor, Daniel, 
Sondre, Leonard og Jørgen som har det gøy.

geværer, og vi skyter med plastkapsler 
som inneholder fargestoff.

Hver dag var det et tema som var knyttet 
opp mot hovedtema for leiren. Da job
bet vi med forskjellige aktiviteter som 
drama, plakatlaging og liming av kruk
ker. Vi var i grupper, og gjennom dette 
arbeidet forberedte vi gudstjeneste som 
var på søndagen før vi reiste.
Om kveldene var det underholdning, 
som i år først og fremst handlet om ka
nonball. Det var enormt populært.
 
Det var en fin avslutning på leiren med 
gudstjeneste. Denne var utendørs.  Her 
var det framvisning av plakater som 
handlet om tro og tvil og om godt og 
ondt, det var tekstdramatisering, og det 
var tegnspråkpoesi som Mikal Urgård 
og jeg hadde ansvar for. Det var mulig 
å skrive bønnelapper som ble lagt i de 
krukkene vi hadde limt. 

Konfirmant i Oslo ?
11.september kl.18: Informasjonsmøte
1.november: Påmeldingsfrist
30.november kl.11: Presentasjons
  gudstjeneste
11.desember kl.16-18: Konfirmantsamling
14.desember kl.18: Lysmesse

I løpet av våren vil det være konfirmantsam
linger i hovedsak på torsdag ettermiddag. 
Datoer kommer før oppstart.
12.-15.februar: Felles konfirmant-
  leir for hele landet 
  på Knattholmen
3.mai 2009: Konfirmasjonsdag

Ta kontakt med oss for påmelding og yt
terligere informasjon!

BAMSEN
Program, Høst 2008 – følgende onsdager:

3. september: Lager navnet, bilder på 
plakat 
10. september: Inne/ute aktiviteter
17. september: Inneklatring
24. september: Oslo reptilpark
8. oktober: Drama til Barnas dag
15. oktober: Film
22. oktober: Inne/ute aktiviteter
29. oktober: Halloween
5. november: Inneklatring
12. november: Eyetoyspill
 og: Søndag 19. oktober Barnas dag og 
4årsbok

NB! Programmet kan bli endret!

Ungdomsprogram,
høsten 2008 
hver kveld kl.1821 i Døvekirkens kjeller

URO-08
Onsdag 10. september: Sosialkveld 
Lørdag 20. september: Adventure Parxs  
 5, 7 eller 10 kamp
Onsdag 24. september: Kino 
Onsdag 8. oktober: Sosialkveld
Lørdag 18. oktober:  Badeland i Asker
Onsdag 22. oktober:  Sosialkveld
Onsdag 5. november:  Eyetoy 
 konkurransen
Onsdag 19. november: Sosialkveld
Onsdag 3. desember:  Kino
Onsdag 17. desember: Nissegrøt
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Tekst: Guri Kaland Sværen, foto: Lars Hana

Døves menigheter var representert med Johann Fjellestad fra Trond-
heim og Astrid Tokle og Grete Elvebakk fra Bergen

Daglig leder i Døves menighet, Bergen var med i hovedkomiteen for 
arrangementet. Her er hun sammen med rektor Lucie fra Morondava, 
Johann Fejellestad og døveprest Benza 

Døveprest Benza blir tolket til norsk tale og norsk tegnspråk.

Lørdagen var det samling i Bergen døvekirke

Generalsekretær Kjetil Aano i Det norske misjonsselskap var tilstede 
i deler av samlingen. Han ser frem til at det gode samarbeidet med 
døves menigheter skal fortsette og utvikles.

Hele generalforsamlingen ble tolket. Det var både skrivetolking og 
tolking til norsk tegnspråk. Dessuten var det teleslynge. Her er det 
Erik Solheim som blir tolket.

Til slutt!

Å være med på denne samlingen var inspirerende. Vi fikk 
mange ideer til hvordan misjonsarbeidet kan utvikles.
Om tre år er det generalforsamling i Kristiansand.

BLI MED!

Generalforsamling i Bergen 9. – 13. juli 2008
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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.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 
med poesi, ballett, variert musikk 
og nattverd. Etter gudstjenesten 
inviteres alle til kirkekaffe med 
hjemmelaget kake og hyggelig prat. 
Gudstjenesten stemmetolkes.
Søndag 14.september, kl.11:
Høymesse med dåp  
Søndag 28.september, kl.11: 
Døves Dag gudstjeneste i Storha
mar kirke. I samarbeid med Oslo 
døveforening. Se egen rubrikk.
Søndag 19.oktober, kl.11:
Familiegudstjeneste på Barnas 
Dag  
Søndag 2. november, kl.18: 
Allehelgensgudstjeneste
Søndag 16. november, kl.11: 
Gudstjeneste med nattverd
Søndag 30. november, kl.11: 
Presentasjon av nye konfirmanter

Utenfor Oslo:

VESTFOLD: 
Velkommen til gudstjeneste med 
prest og poesimedarbeider eller 
danser. Kirkekaffe. Gudstjenesten 
stemmetolkes.
Vestfoldfredag 26.september, 
kl.1419: Åpent Hus, middag, bar
neklubb og gudstjeneste
Vestfoldfredag 10.oktober, kl.14
19: Åpent Hus, middag, barneklubb 
og gudstjeneste 
Lørdag 29. november, kl.12: Jule-
verksted på Døvesenteret

ØSTLANDET FOR ØVRIG:
Velkommen til gudstjeneste med 
prest og poesimedarbeider eller 
danser. Kirkekaffe. Gudstjenesten 
stemmetolkes.
Torsdag 23. oktober, kl.18:
Telemark døveforening: Høsttakke 
og allehelgen. Elevene på Myrene 
skole fremfører skuespill. Pizza.

ANDRE ARRANGEMENTER
Hyggetreff i Hedmark/Oppland:
Døve inviteres til Storhamar kirke 
siste onsdag i hver måned. 
Der har de allerede et veletablert 
Hyggetreff, og det blir bestilt tolk 
og lagt til rette for døve også. 
En av gangene er det sangtreff. Da 
tenker vi å arrangere noe eget for 
døve, noe som er mer aktuelt.
Datoene fremover blir: 
27. september, 24. oktober, 29. 
november. 
Det blir en prest eller diakon fra 
Oslo som blir med på alle møtene, 
og vi tenker det kan være en mulig
het for besøk hos noen som trenger 
det etter hyggetreffet. 
Derfor er vi interessert i å få vite 
om noen er syke, eller vil ha besøk 
av andre grunner, hjertelig velkom
men!
Det blir også julegudstjeneste i 
Storhamar kirke 18. desember.

Åpent hus i Oslo Døvekirke 
høsten 2008
Torsdagene nedenfor kl.1130:
18.september: TUR deg glad, 

Eidsvollsbygningen
2.oktober: ”Retreat” deg glad, 

Randi Andresen
16.oktober: Kle deg glad, Ceci

lie Eskil fra Heimen husflid
30.oktober: Spis deg glad, Han

ne Dyrendal
13.november: Reis deg glad
27.november: Dans deg glad
11.desember: Fest deg glad

Treffpunkt
Torsdager i ulike uker er det kafe 
kl 1418.
Vafler selges fra kl 14, og mid
dag serveres kl 16 (kr 30).
Velkommen til hyggelig sam
vær!

Stavanger Døvekirke
Søndag 21.september, kl.17:  
Gudstjeneste, nattverd
Søndag 12.oktober, kl.11:  
Kulturdagene med gudstjeneste i 
Domkirken
Søndag 19.oktober, kl.11: 
Gudstjeneste i Madlamark kirke, 
presentasjon av konfirmanter
Torsdag 23.oktober, kl.18:   
Myldremesse med nattverd
Søndag 2.november, kl.11:  
Gudstjeneste
Søndag 16.november, kl.17:  
Gudstjeneste
Søndag 30.november,  kl.11: 1 . 
søndag i advent 

Bergen Døvekirke
 
Søndag 21.september, kl.11: 
Gudstjeneste ved Lars Hana
Søndag 5.oktober, kl.11:  
Gudstjeneste ved Lars Hana, tegn 
og tale, skrivetolket gudstjeneste
Søndag 19.oktober, kl 11:  
Gudstjeneste ved Trygve S. Sta
brun, konfirmantpresentasjon
Søndag 2.november, kl 18:  
Gudstjeneste på Alle helgens dag 
ved Lars Hana, Preken: Trygve 
Stabrun
Søndag, 16. november, kl 11:  
Gudstjeneste ved Lars Hana, tegn 
og tale, skrivetolket gudstjeneste
Søndag 30.november, kl 11:  
Familiegudstjeneste (utdeling av 
kirkebok og video) ved Odd Erling 
Vik Nordbrønd

ÅPEN	 KIRKE	 I	 BERGEN	
DØVEKIRKE
kl 10.30 før alle seniortreff på 
døvesenteret: 
9. og 23.september
7. og 21.oktober 
4. og 18.november

KONOW SENTER, ANDAKT, 
TORSDAGER KL 12: 
10.september
8.oktober
22.oktober
5.november
19.november
3. desember, nattverd

Møre

Søndag 14.september, kl.12: Fri
luftsgudstjeneste. Storsetra i Enge
setdalen.. Grilling og tur, aktiviteter. 
Info i brev og på nett!
Søndag 21.september, kl.11: 
Gudstjeneste i Volsdalen kirke i 
Ålesund. Nattverd. Kirkekaffe ar
rangeres av menigheten.
Søndag 28.september, kl.11: 
Gudstjeneste i Volda kirke. Pre
sentasjon av konfirmanter. Tolking 
ved døvekapellan. Vi spiser middag 
sammen etterpå. 
Søndag 26.oktober, kl.16: 
Gudstjeneste i Bergmo kirke, Mol
de. NB! Merk tiden! Etterpå spiser 
vi pizza på Petrines.
Søndag 16.november, kl.11: 
Fellesgudstjeneste i Ålesund meto
distkirke. Kirkekaffe på Ynglingen 
etterpå.
Søndag 23.november, kl.11: 
Gudstjeneste i distriktet, trolig Kir
kelandet kirke i Kristiansund. Mid
dag etterpå!
Søndag 7.desember, kl.18: 
Lysmesse i Volsdalen kirke i Åle
sund, konfirmanter deltar. Kvelds
mat. 

BASAR! 24.-25.september 
i Volsdalen menighetshus, 
Ålesund.
Arrangeres sammen med Vols
dalen menighet. Døves menig
het har egne gevinster.
Onsdag: kl.1114 med tolket 
program fra kl.12. 
Torsdag: kl.1522, tolket pro
gram fra kl.17 og kl.1930. Trek
ning til sist! 
Kom og støtt menighetsarbeidet! 
Basar er morsomt!

Åpen kirke, Volsdalen me
nighetshus, Ålesund, følgende 
onsdager kl 1114:
29.oktober og 26.november
Velkommen til prat, vafler, tom
bola og lystenning! Ta gjerne 
med gevinst.
10.desember: 
”Fest i advent!”

Åpen Kirke i Domkirken 
Molde: Torsdag 4.desember 
kl.17-20. Ta gjerne med gevinst 
til tombola. 
Kirkelandet kirke i Kristi-
ansund:  Datoer for høsten er 
foreløpig ikke fastsatt. 

Trondheim Døvekirke
Søndag 21. september, kl 12:  
Gudstjeneste på Døvehytta
Søndag 5.oktober, kl.18: 
Døvekirken
Søndag 19.oktober, kl.11: Havstei
nekra bo og servicesenter
Søndag 25.oktober, kl.11: 
Døvekirken
Søndag 2.november, kl.11:
Døvekirken
Søndag 16.november, kl.18:
Døvekirken
Søndag 30.november, kl.18:
Lysmesse kl.18 
Søndag 14.desember, kl.11:
Døvekirken

HYGGETREFF PÅ RØD-
BYGGET kl.1030 på følgende 
tirsdager:
16.september, 28.oktober, 
25.november

MENIGHETSKVELDER PÅ 
RØDBYGGET kl.19.00 på 
følgende tirsdager:
30.september, 11.november

Tromsø Døvekirke
Kroken

Søndag 14. september, kl. 13: 
Gudstjeneste ved fungerende dø
veprost Bredvei og prestene Walle 
og Steinbru, avskjed med Kjell 
Steinbru
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Døves menighet, møre

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

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

Stiftelsen Signo

Døveprest: Arne Christian Halseth
Telefon 907 52 554
arne.christian.halseth@signo.no

Sunniva Hognestad Johnsen, 
døvekapellan (permisjon)

Siv Henriksen Elstad, 
fungerende sokneprest i Oslo
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 
(permisjon)

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
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
Petter Pettersen, 
daglig leder / menighetsarbeider
Telefon 51 53 05 48
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

Trygve S. Stabruk, døvekapellan
Han begynner 1. oktober 2008

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
Ann-Karin Voldsund, 
ungdomsarbeider
Teksttelefon 55 56 41 31
Telefon 55 56 41 30
Faks 55 56 41 32
Mobiltelefon 98 81 10 30
sfo.bergen@dovekirken.no

DøvePrOsten
Adresse: Fagerborggt 12, 0360 Oslo

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

Terje J. Johnsen, prostiprest
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.

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

   DØVES MENIGHETER

Klaus Hanssensvei 22
Postboks 3171 Årstad
5829 Bergen

www.designtrykkeriet.no

www.dovekirken.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
Vigde
Østenfjeldske:

14. juni i Tranby kirke:  Bente Indregård 
og Roar Sundfær
28. juni i Åsgårdstrand kirke: Anne Kari 
Hammer og Kristian Skaarnæs

Sørvestenfjeldske:
19. juli 2008 i Austad kirke:
Ragnhild Ose og Frank Fagervold

Nordenfjeldske:
19. juli: Sonja Martinsen 
og Geir Furuseth

Døde
Østenfjelske:

17. juni i Sjåstad kirke, Lier:
Andreas Rype
13.august i Kragerø kapell:
Ingebjørg Finstad

Sørvestenfjedlske:
15. mai i Kvinesdal kirke:  
Arvid Sneldal Thoresen
4. juni i Vår frelsers gravlund: 
Anne Dorthea Storesund
17. juli i Kvinesdal kirke: 
Normann Rafoss

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

Støtt våre annonsører!
Våre annonsører støtter oss!

A
S

RAGNHILD THORSHEIM KRISTING

Vi kan hjelpe med rådgivning/
tilrettelegging ved begravelser/bisettelser

HELE DØGNET

Tlf. 55 27 28 29GRAVFERDSHJELPEN
Hagerupsvei 32x, 5093 BERGEN

Minneord:

I n g e b j ø r g  F i n s t a d

Jeg står her i dyp takknemlighet. Jeg 
står her alene, men også på vegne av 
mange.

Først og fremst på vegne av over 
500 døve barn og unge som nå går på 
de 7 døveskolene på Madagaskar. Så 
på vegne av alle de døve som i over 
50 år har fått sitt skoletilbud og sin 
yrkesopplæring gjennom det tilbudet 
som Det norske misjonsselskap,  re
presentert ved Borgenvik, Storaker og 
Ingebjørg Finstad har bygget opp på 
Madagaskar.

Jeg står også her på vegne av rekto
rene på døveskolene, på vegne av alle 
lærerne som Ingebjørg har lært opp, 
på vegne av døveprestene Ratovo og 
Benjamin.

Jeg står her på vegne av kirkeledelsen 
i den gassiske kirke og på vegne av 
kirkens / FLM’s nasjonale komite.

Men ikke nok med det…

Jeg står her også som representant 
for Conrad Svendsen Senter i Oslo 
og Døves menigheter i Norge, for alle 
ansatte, for Døvekirkenes fellesråd og 
for Misjonskomiteen.

Alle har vi en dyp takknemlighet 
til Ingebjørg finstad – for det hun har 
betydd for oss som enkeltpersoner og 
for misjonsarbeidet her i landet og på 
Madagaskar.

Ingebjørg har vært en inspirator, 
en pådriver, en som hatt ideer og 
engasjement og en som har hatt tro 
på medmennesker og på Gud. Hun 
opplevdes alltid nær, tilstede, tok den 
enkelte på alvor, snakket med høy og 
lav i samfunnet, var interessert i og 
hadde omsorg for den enkelte.

Med sin stemme og bilder og hånd
broderte duker representerte hun 
misjonen og døve på Madagaskar, 
beskrev deres situasjon og skapte 
et misjonsengasjement og misjons
interesse her hjemme. Hun skapte 
engasjement hos den uinteresserte, et 
brennende misjonshjerte hos den pas
sive og vi følte at vi var med på noe 
svært viktig,  noe som kunne forandre 
ting og forhold i verden. Hun enga
sjerte oss på Døvekirkens fellesmøter, 
med foredrag og utlodninger og malte 
bilder med ord så de ble levende og 
rørte oss…

Jeg var så heldig å få være sammen 
med henne i misjonskomiteen og reise 
sammen med henne til Madagaskar 

flere ganger. Selv om hun hadde en 
høy alder, var hun ingen spe, sliten og 
passiv dame, men en svært utholdende, 
pågående, bevisst og aktiv dame som 
visste hva hun ville og hadde samtidig 
tid og øre for andres nød, problemer og 
utfordringer.

Hun var manges mamma, en ”grand 
old lady” med tro på enkeltmenneskers 
mulighet og troens makt.

Hun stod på og arbeidet jevnt og 
trofast. Hun forandret manges hver
dag. Hun fikk til mye og hun skapte 
endringer. Hun spredde omsorg, glede 
og velsignelse. 

Ingebjørg vil virkelig bli husket.
For hun var et stort menneske  en 

sann guds tjener – som gikk på løftene 
og trodde fullt og fast på at endringer 
var mulige!

Samtidig med begravelsen hadde denne 
forsamlingen i AKAMA (døveskolen i Anta-
nanarivo, Madagaskar) minnesamvær over 
Ingebjørg.

Ingebjørg Finstad døde 5.august, 84 år gammel. 
Her følger ordene som døveprost Terje J.Johnsen holdt ved kransepåleggelsen:

Foto:
Rune Anda.
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Øyvind Aspen:

Tur til Gøteborg i juni

Den 6. juni møtte en glad gjeng på 
8 ungdommer pluss to ledere på 
Bussterminalen og skulle av gårde 
til Gøteborg for å besøke den store 
fornøyelsesparken Liseberg. Vi dro 
med buss, det var litt trangt og kan
skje litt lite døvevennlig med hensyn 
til kommunikasjon, men etter 4 timer 
humpende på buss var vi fremme.  Når 
vi kom frem måtte vi lete litt før vi fant 
hotellet. Det visste seg nemlig det at 
det var nasjonal dag i Sverige. Og det 
var ikke så mye kommunikasjon som 
gikk og det var få personer å spørre, alt 
var jo stengt! Men vi fant da frem og 
etter å ha lagt fra bagasjen og funnet 
rommene våre dro vi ut på byen for å 
gjøres oss litt kjent. Det var litt rart, 
de feirer tydeligvis ikke nasjonaldagen 
som oss. Mange hadde dratt på Lise
berg eller rett og slett satt i parken og 
spiste is og slappet av. Ingen tog og 
ingen korps som spilte i gatene. Det 
var masse flagg, men ingen vinket med 
flagget. Det var litt rart. Men det var 
fint også. Etter å ha spist hamburgere 
og annet god snacks rett ved Scandi
navium dro vi hotellet. 

Neste morgen spiste vi god frokost 
på det flotte hotellet vi bodde på. 
Deretter dro vi med trikk til Liseberg. 
Litt senere på dagen kom en gruppe til 
fra Oslo som hadde dratt tidlig lørdag 
morgen (kl.07.00) og sluttet seg til oss 
inne på Liseberg.  Nå var vi til sammen 

13 ungdommer pluss tre ledere. Vi var 
på Liseberg hele dagen og prøvde så 
si alt. Mange synes spøkelseshuset 
var kult, men skummelt! Berg og dal 
banene ble prøvd ut og alle var opp 
i UFOen (en svær karusell lignende 
sak). Seint lørdag kveld dro vi tilbake 
til hotellet, men noen hadde vært så 
opptatt med å prøve alt på Liseberg 
at de hadde glemt å spise. Så etter 
en rask tur på Macrn så dro vi alle til 

hotellet. Det var ikke lett å sove etter 
en slik dag, men til sengs måtte vi. Vi 
skulle nokså tidlig av gårde neste dag. 
Søndag formiddag dro vi tilbake til 
Oslo. Alle synes det var kjempemoro 
å være med på tur. Så nå håper vi at 
mange vil dra på sommerleir i begyn
nelsen av august også. Det er noen 
Oslo som har lyst, så får vi se. Men 
det blir helt sikkert flere Gøteborg og  
Lisebergturer. 

Konfirmasjoner i Halsnøy og Tromsø
Lørdag 3.mai ble Malin Kloster Eide konfirmert i Halsnøy kirke i Horda
land. Dagen var strålende og kirken fullsatt. Hun har hatt konfirmasjons
tiden i Bergen Døvekirke og i tillegg noe lokalt. 
Søndag 1.juni ble Ole Harder Fredriksen konfirmert i Tromsø døvekirke, 
og han ble dermed den første konfirmanten i denne kirken. Også her var 
kirken fullsatt, og Olas familie hadde til og med fått med et eget kor for 
anledningen. Ola fulgte konfirmasjonsopplegget i Grønnåsen menighet 
med støtte fra døveprest Kjell Steinbru. 
Både Malin og Ola var med på døvemenighetenes konfirmantleir i februar. 
Begge fikk en DVD med Lukasevangeliet på tegnspråk i gave.

Malin Kloster Eide, konfirmert i mai, her om-
gitt av døveprest Odd Erling Vik Nordbrønd 
og sokneprest Terje Nag.

Ola Harder Fredriksen, konfirmant i juni,  
blir gratulert av lederen i menighetsutvalget 
for Tromsø, Jorid Fagerli.
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gikk tilbake. Vi som nådde fram til 
målet fikk en fantastisk opplevelse. 
For Trollkyrkja er ei stor kalksteins
grotte som vatnet har gravd ut gjen
nom lange tider. Etter en god pause, 
gikk vi tilbake gjennom denne fine 
naturen. Om kvelden var det middag 
i Solfrid Lids barndomshjem i Bør
dalen på Averøya. Dette var  veldig 
kjekt og sosialt. Møringene overnat
tet her, og vi trøndere overnattet hos 
Magne.

Her er Lorents Ness inne i den flotte kalk-
steinsgrotta. Foto: Odd Erling.

Noen av vandrerne har rastepauste utenfor 
grotta. Foto: Odd Erling.

Møringer og trøndere på visitt i Øksenvågen 
på Averøya. Foto: Odd Erling.

Jorid Fylling og Odd Gunnar Sæther slapper 
av. Foto: Lorents Ness.

Solfrid Skarsbakk:

Spennende helg - i Møre 
og Romsdal!

Vi var 6 personer som kom fra 
Trondheim til Øksenvågen på Averøy 
utenfor Kristiansund fredag 6. juni. 
Magne Gaustad, verten, viste oss 
rundt i den nydelige Øksenvågen i 
et flott og varmt vær, og han fortalte 
historier fra stedet.

Lørdagen dro vi på tur lenger sør 
for å gå og oppleve Trollkyrkja, 
som ligger mellom Elnesvågen og 
Eide. På parkeringsplassen møtte vi 
gjengen fra Døves menighet i Møre, 
de fleste fra Ålesund. Noen ble igjen 
og slappet av i Eide sentrum, mens 
resten gikk på tur oppover fjellet. For 
noen ble det i bratteste laget, og de 

Søndagen var det gudstjeneste i 
Kornstad kirke ved døvekapellan 
Odd Erling Vik Nordbrønd, hvor det 
var dåp og nattverd. Det var hygge
lig at vi var 24 fra Døves menigheter 
og dessuten var det en del fra den 
lokale menigheten. Etterpå var det 
pølsemiddag og kaker i Øksenvågen 
før vi reiste hjem. 

Jeg håper at vi kan ha lignende turer 
ved senere anledninger. 

Nytt fra Døvekirken
Hjemmeside 
Endelig har Døvekirken fått sin egen nett
side, adressen er: www.dovekirken.no  Til 
nå har hver menighet hatt sine sider, men 
vi har manglet en side som angår alle i 
Døves menigheter. Her vil du finne viktige 
adresser, nyheter for alle, Døves Blad m.m. 
Velkommen inn!

Ansatte 
Det er en del endringer i stabene rundt 
omkring. Nye fjes vil bli presentert i bladet 
etter hvert.

Døveprosten:
Døveprost Terje Johnsen har 1 års permisjon 
fra 1.september. Han vil nå være prostiprest 
med hovedvekt på Vestfold.
Roar Bredvei er nå fungerende prost.

Oslo:
Siv Henriksen Elstad er nå fungerende sok
neprest der mens Roar er prost.

Øyvind Aspen har 1 års permisjon fra sin 
stilling som døvekateket.

Stavanger:
Gunvor Høiby Abelsnes har sluttet som dag
lig leder og er nå pensjonist (Døves Blad vil 
ha et intervju med henne i neste nr.) og Petter 
Petterson har overtatt hennes stilling.

Bergen:
Trygve S. Stabrun er ansatt som døvekapel
lan i et vikariat.
Ann Karin Voldsund er ansatt som ung
domsarbeider i 50 %.  

Trondheim:
Døvekapellan Jørg Kunzendorf har et års 
permisjon.

Tromsø:
Døvekapellan Kjell Steinbru har sluttet i sin 
stilling. Kona er blitt diakon på Stranda på 
Sunnmøre, og Kjell er nå vikarprest i Austre 
Sunnmøre prosti.
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Ordinasjoner av 2 prester i Oslo
Tekst: Hege Lønning

Aksel Astrup Toft
29. juni 2008 i Vardåsen kirke, Asker

Aksel Astrup Toft, vikarprest i Oslo Døve
kirke desember 2007august 2008, ble ordi
nert av Oslo biskop Ole Kristian Kvarme i 
Vardåsen kirke søndag 29. juni 2008. Han ble 
ordinert sammen med en annen prest.
Døves Menighet fikk bidra med dans, poesi 
og tekstlesing. Ordinasjonsgudstjenesten var 
sterk å oppleve, og vi hadde en hyggelig kir
kekaffe etterpå med suppe og bløtkake. Det 
vanket også taler og gaver til Aksel.

Utenfor Fagerborg kirke, her er Liv (nr.3 fra høyre) sammen med de andre som medvirket 
ved ordinasjonen. Foto: Hege R. Lønning.

Aksel deler her ut nattverd i ordinasjonsguds-
tjenesten. Foto: Hanne Dyrendal.

Bergen Døvekirke nyoppusset
Endelig: Bergen døvekirke har fått en hardt tiltrengt ansiktsløftning!

(Tekst: Guri Kaland Sværen, foto: Lars Hana, Rune Anda og Eyolf Berg)

Skrekk og gru, men håp i sikte. Nå er det like før. FERDIG!

Stor takk til kirkeverge for døve som klarte å få departementet til å skjønne at vedlikehold er viktig
og til Døvekirkenes fellesråd for at Bergen døvekirke ble prioritert i år.

Tilbakemeldingene fra Vardåsen menighet, 
biskopen og andre medvirkende fortalte at 
spesielt Karls tegnspråkpoesi gjorde et dypt 
inntrykk.
Aksel hadde sin siste gudstjeneste hos oss 
17. august, og har nå begynt som prest i 
Svelvik menighet. Der skal han jobbe med 
barn og unge. Vi ønsker han alt godt og lykke 
til videre!

Liv Hegle Sjøflot
31. august 2008 i Fagerborg kirke

Liv Hegle Sjøflot, vikarprest i Oslo Døvekirke 
januar 2008april 2009, ble ordinert av Oslo 

biskop Ole Kristian Kvarme i Fagerborg kirke 
søndag 31. august 2008. Hun ble ordinert 
sammen med tre andre prester.

Døves Menighet fikk bidra med dans og 
poesi.

Kirkekaffen var i Fagerborg menighetssal i 
Rosenborggata, og det ble servert snitter og 
bløtkake. Salen var fullt av gjester, og noen 
taler og gaver ble det også til Liv.

(Døves Blad vil i neste nr. presentere Liv med 
flere linjer.)


