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Løftenes Gud

Våren er tid for konfirmasjoner. Konfirmasjon er en 
fin tradisjon med et stort innhold. Fra gammelt av er 
konfirmasjonen en fornyelse av dåpsløftet. Ikke at vi 
bekrefter det, men Gud. Ved konfirmasjonen får vi 
nok en gang bekreftet at Gud 
virkelig har lovet ” Og se, jeg 
er med dere alle dager inntil 
verdens ende" slik det står i 
dåpsbefalingen. 
Det er godt å tenke på at det 
ikke er opp til oss å bekrefte 
dette løftet. Vi kan ikke gjøre 
noe for at det løftet skal bli 
oppfylt. Det kan bare Gud. 
Men hvordan er det mulig at 
Gud kan bry seg om oss en-
keltvis. Det virker så veldig 
rart at Gud kan ha omsorg for 
et og et menneske når det er 
så mange mennesker å tenke 
på. Men det trenger vi ikke å 
forstå. Det er nok og bare å ta 
i mot løftet. Gud kjenner oss 
en og en og godtar oss der vi 
er i livet. Han vet at vi ikke 
er perfekte. Han vet at vi må 
utvikle oss videre. Han vet 
at mye av det vi gjør er feil, 
men han ser alt gjennom sin 
nåde. Når han ser på oss på 
den måten, vil alt det som 
ikke er så bra bli det godes 
mulighet. Har vi for eksem-
pel lett for å lyve eller stjele, 
blir det sett på som vekstmulighet. Områder der det kan 
vokse fram sannhet og ærlighet. Vi kan lese om det i 
Jeremia 29,11 ”For jeg vet hvilke tanker jeg har med 
dere, sier Herren, fredstanker og ikke ulykkestanker. 

Jeg vil gi dere fremtid og håp”. Gud elsker deg enten 
du liker det eller ikke.
Derfor er det godt å knele ned for Gud å ta imot hans 
løfter. Det er godt å vite at om andre mennesker ikke 

forstår deg så gjør Gud det. 
Ikke trenger du å være flink 
til å prate eller si de rette 
tingene. Gud forstår uansett. 
Ja, det holder faktisk å være 
stille for Gud, så har han 
lovet å hjelpe oss med å be. 
Slik det står i Romerne 8,26 
”På samme måte kommer 
også Ånden oss til hjelp i 
vår svakhet. For vi vet ikke 
hva vi skal be om for å be 
rett, men Ånden selv går i 
forbønn for oss med sukk 
som ikke kan uttrykkes i 
ord” Det er store og gode 
løfter. 

Jeg vil avslutte dette med 
nok et løfte fra Jesus slik 
det står i Matt 11,28 ”Kom 
til meg, alle dere som strever 
og bærer tunge byrder, så 
vil jeg gi dere hvile”. Det 
står dessverre ikke ”gi dere 
lettvinte liv” Livet er urett-
ferdig, men i det urettferdige 
finnes det en rettferdig Gud 
som har makten både i him-
mel og jord. Den makten 

skal han en gang, når tiden er moden, bruke til å fjerne 
all urettferdighet. La dette løftet trøste deg når du 
trenger trøst, og glede deg når du kan glede deg. Du 
er alltid i Guds gode nærhet.

Døvepresten ved Signo,  
Arne Christian Halseth, 

har skrevet dette
nummerets andakt.

Matt 28,18-20: Da trådte Jesus fram og talte til dem: «Meg er gitt all 
makt i himmel og på jord.  Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, 
idet dere døper dem til Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn 
og lærer dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere 
alle dager inntil verdens ende.»

Illustrasjon av Svenn A. Hansen
(sendt oss av Kristelig Pressekontor, KPK)
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Døvekirken skal
være «levende, nær
og tilgjengelig»

Dette var tema for Oslo biskop Ole Christian Kvarme`s åpningsforedrag på Døve-
kirkenes fellesmøte i Oslo 8-10 mai. 

Siden Døvekirken er organisert som et landsdekkende prosti under Oslo bispedømme 
er Oslo bispedømmes visjon også døvekirkens visjon. 

Gjennom visitasen i Stavanger og Kristiansand i fjor fikk Oslo biskop det klart for 
seg hvor viktig det er med en aktiv menighet knyttet til Stavanger døvekirke. Like 
viktig ble det at også døve i Kristiansand, Haugesund, Arendal og ellers i dette store 
distriktet erfarer at døvekirken er ”levende, nær og tilgjengelig” for dem uansett 
hvor i distriktet de bor.

Hva betyr det så at døvekirken skal være ”levende, nær og tilgjengelig” for døve 
og deres nettverk i vårt landstrakte land?

For at kirken skal oppleves ”levende, nær og tilgjengelig” kreves det blant annet at 
Guds ord er oversatt til tegnspråk og at det inviteres til Gudstjenester og menighetsliv 
både i de store byene og i distriktene der døve ellers samles. 

Dette skal Oslo bispedømmeråd si noe om onsdag 8 juni samtidig med at dette 
bladet går i trykken.

Oslo bispedømmeråd, der også døvekirken er representert, representerer døvekir-
ken i Den norske kirkes øverste organer. Av dette følger det at de må ha noen klare 
kirkepolitiske målsettinger for døvekirken. Derfor oppnevnte bispedømmerådet 
en bredt sammensatt komite for å utrede hvilke kirkepolitiske målsettinger Oslo 
bispedømme skal sette seg for døvekirken.

Oslo biskop kunne allerede 8 mai på døvekirkenes fellesmøte si noe om hva Oslo 
bispedømmeråd vil vedta:

• Overalt der døve samles skal også kirken være tilstede.
• Alle reformer og planer i den norske kirke skal også omfatte døve og tilpasses og 

implementeres i døvekirken.
• Døvekirkens egen høymesseliturgi som har vært i bruk i snart 15 år må utvikles 

videre innenfor den gudstjeneste-reform vi har i Den norske kirke.
• Arbeidet med å oversette bibelen til tegnspråk må fortsette.

Når du nå leser dette bladet har Oslo bispedømme for første gang vedtatt kirkepo-
litiske målsettinger for døvekirken. Disse vil bli omtalt i neste Døves Blad og du 
kan nå lese om dem på døvekirkens hjemmeside ” dovekirken.no”
 
Vi har grunn til å gratulere Oslo bispedømme og hverandre.

God sommer.

Roar Bredvei, døveprost
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Voksenåsen, 
et godt sted å være
Døvekirkens fellesmøte ble i år 
avholdt 8.-10.mai på Voksenåsen i 
Oslo.

Fra en god åpningslunch, bar det til 
Holmenkollen kapell. I et tåkehav 
som gjorde at utsikten var lik null, 
var det flott å komme inn i det fine 
kapellet. Her fikk vi flott poesi, gode 
ord, gått til nattverd og gitt gave til 
misjonen.
 
Tilbake på Voksenåsen ble Felles-
møtet offisielt åpnet. Der var hils-
ningsord fra både Ingrid Bodin, fel-
lesrådets leder og videre Aud Kval-
bein, varaordfører i Oslo.  Biskop 
Ole Christian Mælen Kvarme hadde 

Noe av det beste ved å være med i et menighetsråd i Døves menigheter er at en får 
være med på det årlige «Døvekirkenes Fellesmøte». Der møtes alle som sitter i de 
forskjellige Døves menighetstråd. Det er hyggelig å treffe kjente fra hele landet, og 
dessuten er det som regel et godt program.  Grunnen til at en samles handler om 
noen timer av helgen hvor en er samlet til drøftinger av formelle saker. I år ble møtet 
holdt i Oslo i fine vårdager. Neste år skjer møtet i Stavanger, 29.-31.januar. Så dere 
som blir valgt inn i Menighetsrådene: Gled dere! Det er også mulig å delta som «turist».

Døvekirkenes Fellesmøte i Oslo

Samling som ga inspirasjon

Ingrid Bodin, leder av Døvekirkenes Fellesråd stod for åpningen av dagene i Oslo.

Ungdommer på Fellesmøtet, fra v. Minh Hung Lu, Linda Veronica Steinsbø og Katja Eide-
sen.

Engasjerte medlemmer av menighetsrådet i Møre, rundt bordet sitter Tone Rørvik Elvenes, 
Karsten Ramsvik, Magne Gaustad, Erling Fylling og Lorents Ness.

Årsmeldinger 
og Trosopplæring
Fellesmøtet ble gjennomført resten 
av fredagen. Det var gjennomgang 
av årsmelding, årsoppgjør, valg og 
orienteringssaker. 
Dagen ble avsluttet med god middag 
på hotellet.

Lørdagen var øremerket til fordyp-
ning i den nye Trosopplæringspla-
nen. Gunn Heidi Dybdahl, kateket i 
Døves menighet i Stavanger, hadde 
gjennomgang av planen, før vi arbei-
det i lokale grupper med å tenke plan 
i egen menighet.

fordrag om visjon i kirken. Etterpå 
var det samtale og spørsmål rundt 
temaet.

Tekst og foto: Petter Pettersen, daglig leder i Døves menighet i Stavanger
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osloHimmel
Oslo bispedømme arrangerte os-
loHimmel på Youngstorget i Oslo 
lørdag 9. mai. Det er andre gangen 
dette storarrangementet går av sta-
belen, og Døvekirken var godt syn-
lig i det som foregikk. Blant annet 
framførte tre døve konfirmanter på 
en veldig fin måte «5- tegnsbønn» 
som tegnspråkpoesi for en stor 
folkemengde. Responsen blant de 
tilstedeværende var veldig positiv. 
Særlig fikk de unge konfirmantene 
mye ros for sitt bidrag. 

Karl. Fr. Robertsen
Elisabeth tegner 5-tegnsbønn - Jørgen og Cecilie viser hva de andre skal gjøre

Fra osloHimmel på Youngstorget. Biskop Ole Kristian Kvarme samtaler med døvekateket 
Øyvind Aspen. Dmitry Katsnelsnon, ansatt ved Kirkevergens kontor, følger interessert med.

Scenen på Youngstorget. Ingen tvil om hvem som var hovedpersonen under osloHimmel.

Kirkens Bymisjon, en viktig brikke i Oslo. 
Rom for alle! Et viktig tema i kirken.

osloHimmel 
Videre reiste vi til Youngstorget i 
Oslo, hvor osloHimmel ble gjennom-
ført. Gjennom osloHimmel ønsket 
kirken å markere sitt mangfold ut til 
folket i gatene med mange aktiviteter, 
informasjon og kirkekaffe. Mange 
barn fremførte sanger fra scenen, det 
var allsang, og forskjellige innslag. 
Dette var altså et storarrangement i 
Oslo Bispedømme, og Døvekirken 
var tydelig og godt tilstede.

Avslutning i Døvekirken
Om kvelden var det igjen festmid-
dag på Voksenåsen. Fellesmøtet ble 
avsluttet på søndagen i Døvekirken i 
Oslo. Kvarme hold preken, og takket 
for fellesskapet. Fine og innholdsrike 

Døvekirkenes Fellesmøte
i Oslo

dager i Oslo, hadde gitt inspirasjon 
til deltakerne. 



6 2/2009DøvesBlad6 1/2009DøvesBlad

Lars Hana har sendt oss denne artikkelen fra Amos Ounsoubo i Kamerun. Han skrev denne innledningen: 
Tom Sverre Tomren, tidligere døveprest i Bergen, arbeider som misjonær i Kamerun. Han bor i Ngaoundere, 
i et område hvor døve har svært lite tilbud, og hvor få bruker tegnspråk. For å styrke tegnspråkopplæringen i 
området har han fått en ung mann, Amos Ounsoubo, til å ta tegnspråkutdannelse i Sør-Kamerun. En del ansatte 
i Døves menigheter i Norge støtter ham økonomisk, og han har forpliktet seg til å arbeide blant døve etter 
utdannelsen. Vi har kontaktet ham og bedt ham fortelle litt om seg selv. Vil du lese mer om familien Tomren i 
Kamerun, se http://www.tomren.info/.

Misjonskomiteen hadde møte i Stavanger 15.mai, 
hos Det Norske Misjonsselskaps hovedkontor. 
Der ga Terje J. Johnsen en grundig gjennomgang 
av Døvekirkens misjonsarbeid i de 52 år man har 
drevet på med det, og spesielt om situasjon for 
de døve nå på Madagaskar.  Videre hadde vi en 
samarbeidsøkt med NMS hvor det ble snakket om 
å drive misjon i dag kontra før, samarbeidsmåter 
og organisering.
Komiteen vil allerede ha sitt neste møte i Døve-
kirken i Stavanger den 11. juni.
En vil i løpet av høsten ha et tredje møte for å 
arbeide for å øke misjonsengasjementet i de en-
kelte menigheter. 

Jeg heter Amos OUNSOUBO og er 28 år gammel. Jeg 
kommer fra Nord Kamerun. Der vokste jeg opp i Garoua i 
en stor familie med 14 søsken, jeg er nummer to. Selv om 
familien min er fattig, har nesten alle fått gå på skole. Søs-
teren min er den eneste som er gift, hun har tre barn. 
Alle i familien min er kristne. Jeg mottok Jesus som min 
Frelser og Herre da jeg var ung. Jeg har arbeider med 
ungdom og kor i kirka, og så har jeg blitt med i skolelaget 
i Kamerun (GBEEC heter det).
Etter videregående skole i Garoua, drog jeg til Nga-
oundere for å studere ved Universitetet. Der tok jeg 
Bachelorgrad i fysikk og elektronikk. Etterpå begynte jeg 
på mastergrad i data og elektronikk, men dette har jeg tatt 
pause fra for å studere tegnspråk i Yaounde.

Skoleåret 2005/2006 var jeg i Norge. Jeg og en kamerat 
var studenter på Hald Internasjonale Senter i Mandal. 
I løpet av tiden der  hadde vi 6 måneder med praksis i 
menighet. Vi var i Flekkefjord. Der hadde vi ansvar for 
forskjellige aktiviteter i kirke, i barnehage, på barneskole 
og på bedehuset. Vi var også med på leirer og misjons-
møter for Det norske Misjonsselskap (NMS). Vi bodde 
hos norske familier og fikk virkelig oppleve den norske 
kulturen. Det var en stor opplevelse som vil være til 
hjelp for meg gjennom hele livet. Natur, snø, jul, kaker, 

Engasjerte personer med fokus på misjon. Fra v.Terje J. Johnsen (prostens 
kontor), Jarl Åge Tjørn (Stavanger), Arnstein Overøye (LUD, Landsung-
domsrådet), Johan Fjellestad (Trondheim), Petter Pettersen (kirkevergens 
kontor), Astrid Tokle (Bergen) og Tone Røre Elvenes (Møre)

Tegnspråk i Kamerun

blomster, påske, høst, sol om natten, mørkt om dagen, 
sjø, øyer ... jeg kommer aldri til å glemme det; jeg savner 
det sterkt
.
På døveskolen her lærer vi psykologi, pedagogikk, 
tegnspråk og mange andre fag. Jeg trives og er veldig 
glad at jeg skal jobbe med døve. Jeg har også veldig lyst 
til å ta utdannelse knyttet til høreapparater (jeg har jo 
studert fysikk og elektronikk på universitetet) fordi her 
er det veldig vanskelig å få høreapparater, de er kjempe, 
kjempe dyre.

I fritida, liker jeg å synge, spille bassgitar, prate med folk, 
lese avis og se fotball på TV.

Økende aktivitet i misjonskomiteen
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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. Gudstjenesten 
stemmetolkes.
Søndag 14.juni, kl.11: Gudstjeneste
Søndag 5.juli, kl.11: Gudstjeneste 
Onsdag 29.juli, kl.18: Ve lkommen 
til gudstjeneste i samarbeid med 
Skedsmo  menighet. Gudstjenesten 
blir stemme-/tegnspråktolket. 
Etter gudstjenesten blir det olsokfest 
med servering på Sten menighetshus. 
Trenger du skyss? Kontakt Døvekir-
ken eller send sms til diakon Randi 
Andresen (900 50 869).
Søndag 16.aug., kl.11:Gudstjeneste
Søndag 30.aug., kl.11: Gudstjeneste
Søndag 13.sept., kl.11: Gudstjeneste
Søndag 27.sept., kl.11: Gudstjeneste

Onsdag 12.-lørdag 15.august: 
Døves Kulturdager på Ål. Info på 
www.deafnet.no 

Lørdag kl.10: Barnegudstjeneste 
på Sangerfjellet, samarbeid med 
Hallingdal døveforening.

Utenfor Oslo:
VESTFOLD: 
Velkommen til gudstjeneste med prest 
og poesimedarbeider eller danser. 
Kirkekaffe. Gudstjenesten stem-
metolkes.
Fredag 12.juni, kl.15-19:  
Vestfoldfredag med middag og guds-
tjeneste. Sandar menighetshus (St.
Olavs kapell). 

ØSTLANDET FOR ØVRIG:
Velkommen til gudstjeneste med prest 
og poesimedarbeider eller danser. 
Kirkekaffe. Gudstjenesten stem-
metolkes.
Søndag 20.september, kl.11:  
Gudstjeneste i Strømsgodset kirke, 
Drammen. Samarbeid med lokal 
menighet. Ofring til døvekirken på 
Madagaskar.

ANDRE ARRANGEMENTER

Åpent hus i Oslo Døvekirke:
Faste poster: andakt, god mat og 
hyggelig prat.
Torsdagene nedenfor kl.1130:
25.juni, 9. og 23.juli, 6. og 
20.august, 3. og 17.september

Kafé-torsdager
Følgende torsdager: 18.juni, 2. og 
16. og 30.juli, 13. og 27.august, 
10. og 24.september, kafe kl.14-
18.
Vafler selges fra kl 14, og middag 
serveres kl.16 (rimelig).
Velkommen til hyggelig samvær!

Stavanger Døvekirke
   
Søndag 21.juni, kl.11:  
Gudstjeneste m/ dåp og nattverd, 
kirkekaffe. Menighetsmøte etter guds-
tjenesten

Søndag 23.august, kl.11:  
Gudstjeneste
Søndag 13.september, kl.11: 
Gudstjeneste. VALG av nytt menig-
hetsråd
Søndag 27.september, kl.11:   
Høsttakkefest. Døves dag.

Åpen kirke 
hver tirsdag kl. 11-1330:  16. juni, 
siste før sommeren. 25. august, 
første etter sommeren.

Jordbærfest 
i Døvekirken, 7.juli, kl.12!

Bergen Døvekirke
 
Søndag 14.juni, kl.11:  
Gudstjeneste ved Trygve Sæthre 
Stabrun. Hagefest i samarbeid med 
Kulturstyret. Grilling og utlodning.
Torsdag 2.juli, kl.18:   
Lystenning og sosialt samvær.
Torsdag 16.juli, kl.18:   
Lystenning og sosialt samvær.
Torsdag 30.juli, kl.18:   
Kort nattverdgudstjeneste, deretter 
sosialt samvær.
Søndag 9.august, kl.11:   
Gudstjeneste ved Lars Hana.
Søndag 23.august, kl.11:   
Gudstjeneste ved Trygve S. Stabrun.
Søndag 13.september, kl.11:  
Gudstjeneste ved Lars Hana.
Tegn og tale. Skrivetolket gudstje-
neste.
Fre.18. – Søn.20.september: 
Døvestevne, Askvoll. Info kommer 
på nettsidene og tekst-tv.
Søndag 27.september, kl.11:  
Gudstjeneste ved Trygve S. Stabrun.

ÅPEN KIRKE 
I BERGEN DØVEKIRKE
Kl.10 før alle seniortreff på Bergen 
Døvesenter: 
11. og 25.august
8. og 22.september

KONOW SENTER, ANDAKT, 
TORSDAGER KL 12: 
29.juli
12.august (nattverd)
9. og 23.september

MØRE

Søndag 14.juni, kl.11: Gudstjeneste 
i Langøya kapell, Averøy, misjons-
stevne, kirkekaffe. 
Gudstjenesten skjer i forbindelse med 
menighetstur.
Søndag 12.juli, kl.11: 
Gudstjeneste i Langevåg kirke. Barne-
dåp. Sosialt samvær etterpå.
Onsdag 29.juli, kl.18: Olsokgudstje-
neste (tolket) i Borgund kirke, 
Ålesund. Samarbeid med byens me-
nigheter. Rømmegrøt selges i Sunn-
møre museum etterpå.
Søndag 23.august, kl.11: 
Gudstjeneste i Volsdalen kirke, 
Ålesund. Nattverd. Kirkekaffe.
Søndag 13.september, kl.11: 
Gudstjeneste i Volsdalen kirke. 
Kirkekaffe eller kirkemiddag. 
VALG på nytt menighetsråd. 
Møt opp og bruk stemmeretten!

Fre.18.- Søn.20.september:  
Døvestevne, Askvoll. Info kommer på 
nettsider og tekst-tv.

Åpen kirke, 
Volsdalen menighetshus, Ålesund, 
følgende onsdager kl 11-14:
17.juni, 1.juli, 15.juli, 2. septem-
ber, 30. september
Velkommen til prat, vafler, tom-
bola og lystenning! Ta gjerne med 
gevinst.

Trondheim Døvekirke
Søndag 23.aug., kl.18: Gudstjeneste 
Søndag 13.september, kl.18: Guds-
tjenste. VALG av nytt menighetsråd. 
Søndag 20.september, kl.12:  
Gudstjeneste på Døvehytta

HYGGETREFF OG MENIG-
HETSKVELDER PÅ RØD-
BYGGET:
Mandag 17.august, kl.1030
Tirsdag 1.september, kl.19
Mandag 14.september, kl.1030
Tirsdag 29.september, kl.19

Tromsø Døvekirke
Søndag 16.august, kl.13:  
Gudstjeneste, VALG av nytt menig-
hetsråd.
Søndag 27.sept., kl.13: Gudstjeneste

Poesigruppen 
trenger frivillige! 

Vi trenger folk til å oversette Bibelen 
fra norsk til poesi på tegnspråk. Har du 
lyst til å utvikle tegnspråket i gudstje-
nesten og i de andre samlingene vi har, 
så er denne gruppen stedet for deg.

Vi vil starte med kveldskurs i løpet av 
høsten i Oslo Døvekirke. Samlingene 
i poesigruppen blir på to timer en gang 
i måneden. Vi kommer til å bruke 
poesien på gudstjenester i Døvekirken 
og andre steder. 

Kontakt Karl Fr. Robertsen (karl.
robertsen@dovekirken.no) hvis du 
har lyst å vite mer eller melde deg på 
en poesigruppe til høsten. 

Vannrett:
1. Ekstraskatt
4. Hovedstad
6. Lage uorden
8. Forflytte raskt
10. Guttenavn
12. Olympiade
13. Drikk
 
Loddrett:
1. OL 2006
2. To like
3. Etternavn (forfatter)
5. Lys
7. Feriehus
9. Jentenavn
11. Ingrid Larsen

 A :  Pinse på engelsk
 B :  Far til David – Kristent yrke
 C :  Bibeldel – Tidsfork. – Er på hest
 D :  Stor pose – Uskarpe
 E :  Lever – Bak – Fem

 F :  500 – Sist i først – Svi! – Datamaskin
 G :  Elev – Fred
 H :  Hest – Norsk gruveby
 I :  Kant – Klokt
 J :  Stut – Festsjef

 K :  Høgtid – Null
 L :  Bibelbok – Stapp i kofferten!
 M :  Natrium – Kilo – Læresvein
 N :  Lage klokkelyd – Fordele
 O :  Vokal nr. 2 – 50 – Front – Tusen

Kubekryss
Svar

Her er oppga-
ver for barn 
og for andre. 
Send inn svar 
til redaktø-
ren innen 
1.september, 
så blir du med 
i trekningen 
av premier.

 A :  Pinse på engelsk
 B :  Far til David – Kristent yrke
 C :  Bibeldel – Tidsfork. – Er på hest
 D :  Stor pose – Uskarpe
 E :  Lever – Bak – Fem

 F :  500 – Sist i først – Svi! – Datamaskin
 G :  Elev – Fred
 H :  Hest – Norsk gruveby
 I :  Kant – Klokt
 J :  Stut – Festsjef

 K :  Høgtid – Null
 L :  Bibelbok – Stapp i kofferten!
 M :  Natrium – Kilo – Læresvein
 N :  Lage klokkelyd – Fordele
 O :  Vokal nr. 2 – 50 – Front – Tusen

Kubekryss
Svar
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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

Ingrid Karlgård Moxness, daglig 
leder
Johan Fjellestad, kirketjener
Erling Neergård, organist

DØVES mENIghET, 
NORD-NORgE

Tromsø Døvekirke, Jadevegen 10, 
Kroken, 9022 Krokelvdalen

Stiftelsen Signo

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

Sunniva J. Fisknes, 
fung. sogneprest
Telefon direkte 23 33 43 26
Teksttelefon 23 33 43 36
Mobiltelefon 416 98 355
sunniva.j.fisknes@dovekirken.no

Siv Henriksen Elstad,  
prostiprest/døvekapellan
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 
Teksttelefon  23 33 43 30
Mobiltelefon:      97 50 58 06
oyvind.aspen@dovekirken.no     
msn: oyvind.aspen@dovekirken.no

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

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

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

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

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

Erik Andresen, vaktmester
Mobiltelefon 482 66 864

Hakim Aggoun, vaktmester
Mobiltelefon 988 55 472

  SØR-VESTENFJELSKE 
DØVEDISTRIKT

DØVES mENIghET, STaVaNgER
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 Petterson, 
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

Trygve S. Stabrun, døvekapellan
Tlf direkte 55 56 41 26
Mobiltelefon 99 01 14 13
trygve.stabrun@dovekirken.no

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
Mobiltelefon 98 81 10 30

 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 
Telefon: 70 16 53 26
Teksttelefon: 70 16 53 27
Faks: 70 16 53 39

DØVEPROSTEN
Adresse: Fagerborggt 12, 0360 Oslo

Roar Bredvei, 
fungerende 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

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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Torsdag 14. mai fikk Åpent hus i 
døvekirken i Oslo besøk av Kelly 
Smevik. Mange av dere vil kjenne 
henne, for som hun fortalte var en 
stor del av hennes arbeid å reise 
rundt å besøke døve. Døvblinde ble 
etter hvert også et viktig arbeidsfelt 
for henne. Hun har i alle år vært i 
Frelsesarmeen, og ble tidlig med i 
arbeidet for døve. Hun fikk et hjer-
teforhold til døve og det arbeidet 
som ble drevet rundt om i landet. 
Da hun skulle gå Frelsesarmeens 
offisersskole, valgte hun linjen for 
arbeid med døve og blinde. Hun 
ble i det arbeidet alle stedene hun 
arbeidet, og det dekket etter hvert 

Kelly Smevik forteller, tolkes av Camilla 
Sandrud.

Kirkelige handlinger
Døpte
Østenfjelske:

5.april, Sandar kirke:    
Jonas Paulsen Bergsvendsen
24.mai: Sofie Amalie Andersen og Felix 
Amandus Andersen.

Nordenfjelske:
19.april: Marlene Nylund.

Døde
Sørvestenfjelske:

10.mars, Bjerkreim kyrkje:  
Elisabeth Marie Gåsland
29.april, Eiganes kapell, Stavanger: Asta 
Marie Anda  
30.april, Eiganes kapell, Stavanger: Arne 
Edgard Finnestad
19.mai, Bjerkreim kyrkje:  
Arthur Gåsland

Vestenfjelske:
14.mai, Langevåg kyrkje, Sula: Kjell 
Fiskergård
15.mai, Ørskog kyrkje, Sjøholt: Olga 
Gausnes.

Nordenfjelske:
21. januar, Strinda kirke: Asbjørn Kjøs-
nes.

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 27 28 29GRAVFERDSHJELPEN
Hagerupsvei 32x, 5093 BERGEN

Besøk av Kelly Smevik
Tekst og foto: Døvediakon Randi Andresen

nesten hele landet. Til slutt ble hun 
sjef for dét arbeidet. Hun har da også 
fått kongens fortjenestemedalje for 
sin innsats, men det nevnte hun 
ikke selv!
Det skinte så tydelig igjennom alt 
hun sa at her var det et menneske 
som hadde stor kjærlighet til Jesus 
og til døve. Hun begynt å jobbe i 
feltet i 1949 og holder fortsatt på 
langt ut i pensjonsalderen, men nå 
bare litt. Det begynte med at hun så 
noen som snakket med døve og hun 
fikk lov å følge med den offiseren 
rundt. Slik lærte hun tegnspråk. 
Etter hvert som det ble arrangert 
tegnspråkkurs prøvde hun seg på 
det, men hun kunne det bra nok al-
lerede. Allikevel tok hun eksamen 
og ble offisiell tolk for døvblinde. 
Frelsesarmeens arbeid blant døve 
og døvblinde er nesten helt nedlagt, 
men sommerstevnet består. Mange 
savner de møtene de tidligere ar-
rangerte. Det var nok flere enn meg 
som skulle ønske vi hadde hennes 
glød, engasjement og utholdenhet. I 
alle fall var det mange takknemlige 
øyne å se mens hun fortalte.

I ærbødighet og glede; RA

Redaktøren setter i gang en fotokon-
kurranse. Det vil være et premiert 
bilde i hvert nummer. Det er helt opp 
til deg selv å velge tema. Det kan 
være humoristisk eller alvorlig. Det 
kan være landskap eller bygning, 
osv. Men det bør ha noe ekstra ved 

FOTOKONKURRANSE
seg, noe som gjør at dette bildet er 
du stolt av. Premie: Gavekort fra 
Bok & Media. Bilder ønskes sendt 
på e-post til odd.erling.nordbrond@
dovekirken.no, men også andre bil-
der kan bli vurdert.
Innsendingsfrist: 1.september

KJELL OMAHR MØRK 
FYLLER 65 ÅR 
20 juni 2009
Av: døveprost Roar Bredvei

Vår alles kjære Kjell Omahr 
Mørk fyller 65 år. Kjell 
Omahr er en sentral person i 
Døvekirken og i døvemiljøet i Oslo. I til-
legg til sitt arbeid i Døvekirken skaper han 
alltid godt miljø rundet seg med sin lune 
humor og store frivillige innsats. 
Kjell Omahr var aktiv i ungdomsmiljøet 
i Døvekirken i Oslo på 1960-tallet. Han 
ønsket tidlig å bli prest og reiste som ung til 
USA for å studere. Først på Gallaudet og se-
nere tok han fullt teologistudium.  Han ble 
ordinert til prest og fungerte som døveprest 
i 5 år i USA før han kom hjem til Norge.  De 
siste 20 årene har Kjell Omahr vært ansatt 
i døvekirken i Oslo som kirketjener, men 
også i perioder som vikarprest og han har 
hele tiden jevnlig hatt andakter og sentrale 
funksjoner i gudstjenesten. 
Kjell Omahr er en meget dyktig teolog 
og har bidratt og bidrar i den daglige 
teologiske refleksjonen i Døvekirken.  Vi 
vil først og fremst takke for den troskap 
han har vist mot kallet til å tjene i kirken 
i USA og her i Norge både som prest og 
som kirketjener.  
Vi ønsker deg alt godt for dagen og Guds 
velsignelse over ditt liv og din fortsatte 
tjeneste i Døvekirken.
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I langhelga 17.-20.april 
var 11 personer på tur 
til Manchester. 5 mø-
ringer og 6 fra Bergen 
drog over til England 
for å besøke våre 
vennskapsmenigheter 
(anglikansk og katolsk). 
Fredagen gikk stort 
sett med til reising, 
installering på hotellet 
og en festlig middag på 
kinesisk restaurant. 
Lørdag hadde vi bydag 
med bl.a. en «reise» 
med et stort karusell-
hjul og gatevandring og 
pizza. Om kvelden var 
vi i «Manchester Deaf 
Club» hvor det var 
storsamling og Bingo. 
Her var over 150 døve 
samlet, og av disse var 
noen tilreisende for 
kvelden fra Liverpool, 
Bolton, Chester, Black-
pool og andre byer. 
Det var god stemning. 
Odd Erling var litt 
spent på hvordan det 
skulle gå med tolkin-
gen her, men heldigvis 
kom tallene på en 
elektronisk tavle. 

Så kom søndagen, 
og etter frokost på 
hotellet drog vi til 
St.Joseph’s Church 
hvor det var katolsk 
gudstjeneste. Denne 
ble ledet av Peter Mc-
Donough (selv døv og 
døveprest) og tolket 
av Odd Erling. Her var 
det ganske så visuelt 

Peter McDonough (døv katolsk døveprest) i samtale med Ann Karin 
ogCamilla Voldsund. (Foto: Odd Erling Vik Nordbrønd)

Fra Manchester Airport; framst står Cathy Nightingale (døv døve-
prest), så følger: Ann Karin Voldsund, Odd Erling Vik Nordbrønd, 
Linda Veronica Steinsbø, Reidar Arne Osdal (Foto: Karsten Ram-
svik)

Guri Kaland Sværen og Edit 
Marta Solhaug nyter hotell-
frokosten. (Foto: Odd Erling Vik 
Nordbrønd)

Møringer og bergensere foran Prins-Albert-monumentet i sentrum 
av Manchester.

Tur til Manchester
med røkelse, prosesjo-
ner og tegnspråkkor. 
I tillegg var det flotte 
«utstillinger» av påske-
hendelsene. Etterpå 
fikk vi nydelig lunsj av 
vertskapet før det var 
tid for gaveoverrek-
kelse. Møringene og 2 
fra Bergen drog der-
etter til Manchester 
Stadium sammen med 
40.065 andre mennes-
ker. Manchester City 
vant til slutt 4-2 over 
West Bromwich i en 
spennende kamp. Tidlig 
kveld var det barbesøk 
i 23 etasje av et hotell, 
og kvelden ble avslut-
tet i «Curry Mile» 
– en gate med masse 
indiske restauranter. 
Mandag var stort sett 
en lang reisedag via 
Düsseldorf og Oslo.

Vi håper på en gjenvi-
sitt av våre venner fra 
Manchester om et par 
år.

Tekst: Odd Erling Vik Nordbrønd
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Liv og røre på bingo i Deaf Club, Manchester. 
(Foto: Odd Erling Vik Nordbrønd)

Morsomt med fotballkamp! Fra v. Reidar Arne 
Osdal, Sissel M. Pedersen og Inge Heen. 

Valg av repre-
sentant fra 
Døvekirken 
til Oslo Bispe-
dømmeråd

De nye menighetsrådene i Døves 
menigheter skal velge en represen-
tant fra Døvekirken til Oslo Bispe-
dømmeråd. Nå er det Nora Edward-
sen Mosand som sitter i rådet, og hun 
har vært der i 4 år. Da har hun også 
deltatt ved Kirkemøtet som skjer 
hvert år. Kirkemøtet er det høyeste 
organet i Den norske kirke. 
I år er det 3 kandidater så langt. Her 
presenteres de med navn og bilde. 

Sigvart Overøye, Klepp 
utenfor Stavanger

Rune Anda, Bergen

Knut Rune Saltnes, 
Andebu

Valg av nye 
menighetsråd
I høst er det valg av 
nye menighetsråd. Det 
er viktig å være med å 
gi sin stemme.

Valgdagen er for de fleste søndag 
13. september i den døvekirken du 
tilhører. 
I Tromsø skjer dette allerede 
16.august!
Det er også mulig å forhåndsstemme 
i tiden 10.august – 4.september. 
Dette kan dere også gjøre på menig-
hetskontoret der du bor!
Alle som er over 15 år og tilhører 
Den norske kirke vil i slutten av juli 
få tilsendt et valgkort. I år skal det 
bli høy valgprosent! Møt opp og bruk 
din stemme!
(Det vises ellers til mer informasjon i 
forrige nummer av Døves Blad).

Som vanlig startet 17. mai feiringen 
ved Bergen døvekirke med flagg-
heising, forkost og andakt. Men i år 
var det også besøk fra Kenya. Etter 
andakten fortalte Patrick Michael 
Wachira Kihara (tolket til norsk tegn-
språk av Ellen Østrem) om døves si-
tuasjon i Kenya. Han fortalte om ”det 
grønne huset” som Deaf Aid støtter, 
og om at støtten fra Norge har betydd 
mye. Også menighetene har vært med 
i arbeidet rettet mot Kenya, og Patrick 
Kihara hadde med en vakker gave til 
døves menighet: et trekantet skrin 

GAVE FRA KENYA 

laget av bananblader. Åpnet viser det 
den første nattverd. Gaven ble tatt i 
mot av døveprest Lars Hana.

Her er nesten alle vestlendingene på jern-
banestasjonen i Manchester (Foto: Karsten 
Ramsvik)

Møringer i Manchester, fra v: Reidar Arne 
Osdal, Karsten Ramsvik og Inge Heen (foto: 
Odd Erling Vik Nordbrønd)
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Søndag 3. mai. hadde vi konfirmasjon 
i Døves menighet i Bergen. Da ble 
Sunniva Rebekka Skålevik Myhre 
og Torstein Bjorøy konfirmert. Det 
var en kjempefin dag med 2 glade 
konfirmanter som strålte om kapp 
med været. Vi har hatt en kjempe fin 
tid sammen og det har vært lærerikt 
både for konfirmanter og prest. Vi 
har møttes nesten hver onsdag siden 
oktober i fjor. Alle samlingene våre 
begynte med et måltid og deretter un-
dervisning. I februar var vi på konfir-
mantleir sammen med konfirmanter 
fra hele landet. Konfirmasjon er en 

Det var 2 konfirmanter som bruker tegnspråk i Volda søndag 10.mai. Andrea Denton står som 
nr.2 fra v. i  3.rekke, og Ane Dimmen står som nr.4 fra venstre i 2.rad. Døveprest Odd Erling 
Vik Nordbrønd og sogneprest Svein Kvamsdal sitter på 1.rekke. (Bildet: Foto Lystad.)

Konfirmanter i Bergen med teksten Konfir-
mantene Sunniva Rebekka Skålevik Myhre 
og Torstein Bjorøy omgitt av prestene Trygve 
Stabrun og Lars Hana.

Foran døvekirken i Trondheim står Johan 
Haakon Fillingsnes (konfirmert 9.mai i Fillan 
kirke, Hitra), Tonje Merete Utsi (konfirmert 
1.juni i Polmak kirke, Tana i Finnmark) og 
Liv Arnhild Romsaas som har hatt undervis-
ningen dette året.

Hans Arthur Hanssen ble konfirmert i Tromsø 
døvekirke 24.mai. Ved siden av står døveprest 
Per Walle.

Konfirmasjon i Polmak kirke, Finnmark, 
1.juni. Tonje Merete Utsi og Asgeir Strau-
me.

Årets konfirmantkull i Oslo døvekirke, fra v: døveprest Sunniva J. Fisknes, Cecille Korshavn, 
Petrine Olgeirsdottir, Jørgen Kalvik, Leonard Roos, Nora Fløyen, katekevikar Lisa Lind, 
Elisabeth Vefling og prestevikar Maria Vassli Gjære.

Konfirmasjon – et vakkert våreventyr
Rundt omkring i landet er det mange hvitkledde konfirmanter i mai og 
juni. Det gjelder også i Døves menigheter. Her er noen av konfirmantene, 
og forhåpentlig vil de som mangler på siden komme i neste nr. Den nye 
døvekapellanen i Bergen, Trygve S. Stabrun, har sendt oss en liten tekst 
om konfirmasjon i vestlandsbyen.

viktig merkedag for konfirmanter, 
menighet og vi som jobber i kirken. 
Vi gleder oss med konfirmantene våre 
og ønsker dem all glede og lykke vi-
dere i livet. Vi håper å få følge dem 
videre på veien.
TSS


