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Døveprest i Tromsø, Arne Lundqvist, har skrevet dette nummerets andakt. Han har 
90 % studiepermisjon for å fullføre teologistudiet, og han har 10 % menighetsarbeid.

Kirkevalget er når dette kommer på trykk overstått og 
døvemenigheten har fått nye menighetsråd. Noen av de 
valgte vil være nye, andre har sittet i menighetsrådet i flere 
perioder. Noen har sett det som sin oppgave å bidra til at 
menigheten fungerer på en best mulig måte i forhold til 
Guds ord og ønsker derfor å bidra med det som de mener 
de kan bidra med.
Noen opplever dette som en gave Gud har gitt dem, en 
oppgave som de har fått og som 
menigheten kan ha nytte av.
Paulus sier i sitt brev til menig-
heten i Korint at alle i menighe-
ten har fått en gave av Gud, en 
nådegave. I.Kor.12. 4ff. Disse 
gavene skal brukes i menighe-
ten slik at denne kan fungere 
best mulig. Han sammenligner 
menigheten med et legeme, en 
kropp hvor alle deler av kroppen 
er gjensidig avhengig av hveran-

mye til før vi er i godt humør igjen. 
Hvorfor sier jeg dette og i sammenheng med kirkevalget 
og valg av menighetsråd? Kan Paulus ord til Korinterne 
si oss noe om hvordan en menighet kan oppleves som et 
sted hvor mennesker trives, mennesker føler seg velkom-
men, mennesker i forskjellige livsfaser, ung og gammel 
møtes i kjærlighet til Gud og til mennesker?
Mitt svar er JA!

Jeg tror at Gud har gitt hver en-
kelt av oss en gave som vi kan 
bruke i menigheten og i livet el-
lers. For noen består denne gaven 
av at de kan administrere, fordele 
ansvar slik noen av menighetsrå-
det sine oppgaver er. For andre 
kan det være at de deltar med 
poesi, dans, tekstlesere eller det 
kan være å bake kaker, servere 
mat, ordne med kirkekaffe. Det 
kan også være det å se de behov 

Et kirkelig plagg med mange nyanser, slik vi mennesker er 
forskjellige men likevel er med i samme fellesskap. (foto: 
Ingrid Moxness, som har sendt inn dette bildet i forbindelse 
med fotokonkurransen. Hun får en premie for dette.)

Gave og oppgave

dre for at kroppen skal fungere 
på en best mulig måte.
Menigheten i Korint var preget 
av uenighet, krangel og folk som 
gikk sine egne veier og gjorde 
det som var best for dem selv og ikke fellesskapet. Dette 
medførte at det ikke var noe samhold i menigheten og der 
hvor det er splid, der er det heller ingen kjærlighet, Guds 
kjærlighet, som elsker på tross av og ikke på grunn av.
Paulus ønsket å si at for at menigheten skulle fungere 
slik Gud ønsket det, var det viktig at hver enkelt fant ut 
av hvilken gave, nådegave Gud hadde gitt dem. Når de 
fant ut av dette, ville de se at de var innbyrdes avhengig 
av hverandre. Når de innså hvor avhengig de var av 
hverandre, ville de sette større pris på hverandre og Guds 
kjærlighet, den som elsker på tross av og ikke på grunn av, 
ville ha mulighet til å utvikle seg. Å bruke kroppen som et 
bilde på menigheten ga Paulus muligheten til å vise hvor 
gjensidig avhengig alle kroppsdelene er av hverandre og 
hvordan den enkelte kroppsdels tilstand påvirket resten av 
kroppen. Vi vet selv at om vi har vondt noe sted i krop-
pen så påvirker det vårt humør, ofte blir vi sur, lei, sint 
og dette påvirker også omgivelsene våre.
Alle rundt oss vil bli påvirket på forskjellige måter. Får 
vi noe som tar smerten eller ubehaget bort skal det ikke 

som enkeltmennesker har, gi 
trøst, oppmuntring, gå på besøk 
eller ta på seg oppgave i barne-
gruppa eller ungdomsklubben i 
menigheten.

Alle kan bidra med noe, smått eller stort, slik at våre 
døvemenigheter kan bli menigheter som fungere som en 
enhet, en kropp hvor alle har sin oppgave og hvor det er 
behov for at alle bidrar med noe. En slik menighet vil 
være fullt av mennesker som føler de blir sett, føler at 
de får gjort noe for kirken og for Gud. En slik menighet 
vil være et attraktivt sted å komme til, hvor du får lov til 
å være den du er og bidra med det du kan og bli satt pris 
på og alle har samme verdi, her er det ingen forskjell på 
presten eller kaffekokeren, alle har lik verdi innfor Gud 
og er like dyrebar.
En menighet hvor Guds kjærlighet kan bli stående, en 
menighet hvor kjærligheten er størst av alt.

BØNN: 

Gud, vi ber om at vi skal se hvilke gaver du har gitt oss, 
hjelp du oss til å bruke den på en rett måte slik at den 
kan bli til gavn for menigheten og for deg. 

AMEN
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Menighetsråds-
valg

Når dette leses har det vært avholdt viktige valg i Norge.
Det største fokuset har naturlig nok vært på Stortingsvalget som ble avholdt mandag 
14.september.
Hvem skal på Stortinget – og ikke minst hvilke partier utgjør regjeringen for 
Norge?
Er det fortsatt rød-grønt? Eller er det andre som står bak roret nå? Er det mindretalls-
regjering eller flertallsregjering? Kanskje er dette resultatet klart straks valgnatten 
er over, eller er det uavklarte svar? 
De nye folkevalgte har et stort ansvar, og det er mye å gripe fatt i. Fra vårt ståsted 
er det bl.a. spennende å se hvordan den nye regjeringen forholder seg til døves 
kultur og døves rettigheter. Trosopplæringsreformen og Diakonireformen tilsier at 
det må bli flere stillinger i døves menigheter. 

Men det har også vært andre valg. Samme dag var det rundt omkring i Norge valg 
av nye menighetsråd (og menighetsutvalg noen steder i landet) og bispedømmeråd. 
For døvemenighetene skjedde dette valget søndag 13.mai, eller ved forhåndsvalg 
noe tidligere. Det har altså i stor grad vært et valg som har gått parallelt med det 
store Stortingsvalget, og det har vært et mål på denne måten å få et større enga-
sjement på de kirkelige valgene. Alle over 15 år har fått tilsendt valgkort, og med 
beskjed om hvor det er mulig å stemme. Har det vært vellykket? Har flere stemt i 
år enn tidligere?
Jeg håper det. Det er viktig at flere tar ansvar for menighetene våre.
Det er som regel bare en liste til valg av hvert menighets- og bispedømmeråd, i 
motsetning til når vi stemmer på politiske partier. Noen har kritisert kirkevalget 
av denne grunn. 
Men det er ikke naturlig å ha flere lister i små lokalsamfunn til slike valg. Det er 
vanskelig nok å få nok personer på ei liste. Det er sjelden at det er slike motsetnin-
ger at det lages 2 lister. Derfor handler valgene om å avgjøre hvem som skal sitte 
i rådet, og det har hvert medlem over 15 år mulighet til å påvirke ved å bruke sin 
stemmerett.

Nå er det altså nye menighetsråd og utvalg rundt omkring. Vi gratulerer dere som 
nå er valgt!
Menighetsråd- og utvalg er viktige redskaper for hver menighet, og dere er viktige 
medarbeidere. Dere vil få opplæring i rådets oppgaver etter hvert. Menighetsrådene 
deltar også i Døvekirkens Fellesmøte i slutten av januar. Rådene skal gjøre viktige 
vedtak som handler bl.a. om arrangement, gudstjenesteliv og økonomi.

Menighetene trenger engasjerte medarbeidere. I tillegg til menighetsråd er det andre 
oppgaver for den som vil. Diakoniutvalg, ungdomsutvalg og basarkomité er noen 
eksempler. Så det er lov å melde seg til tjeneste!

Lykke til med oppgavene i råd og komitéer for både gamle og nye medlemmer!

Odd Erling Vik Nordbrønd

PS: I neste nummer av Døves Blad vil vi presentere de nye menighetsråd 
– og utvalg – med navn og bilder.
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5 dager med mange flotte opplevelser

Årets TT-leir – en suksess!
Tekst: Arnstein Overøye - Foto: Odd Erling Vik Nordbrønd

En gjeng på 6 døve ungdommer fra 
Stavanger, Oslo og Gjøvik var samlet 
med 1900 andre ungdommer fra hele 
Norge på TT-leir i Gjøvik fra 23.-28. 
juni. TT står for Tenårings Treff, og er 
arrangert av KFUK-KFUM hvor det 
var mange ulike aktiviteter som Ta 
sjansen, stup fra 10-meteren, bading, 
soling, surfesimulator, TT møter veg-
gen (inspirert av TVNs ”Ylvis møter 
veggen”), sumobryting, og ikke minst, 
massevis av musikk!

De døve ungdommene er samlet på 
den siste kvelden, og på spørsmål om 
hva de synes om TT-leiren, kommer 
det "Dritkul!" kjapt fra Kenneth. 
Even synes leiren var bra med mange 
morsomme aktiviteter og mye spen-
nende på programmet. 
– Den beste leiren jeg har vært med 
på, sier Jørgen, og ønsker at leiren 
varte i to uker.

– Har dere fått nye venner?
– Ja!, svarer alle samtidig.

– Hvordan foregikk kommunika-
sjonen mellom dere og deres nye 
hørende venner?
Flere svarer at det gikk bra, og at 
det var morsomt å lære de hørende 
tegnspråk! 
– Hvis de ikke forstår, må vi være 
tålmodige og gjenta tegnene for de 
hørende, forklarer Cecilie. Leonard 
forteller at det gikk tregt å lære hø-
rende tegn i starten, men det gikk 

Even Dysjaland fra Stavanger var veldig 
tilfreds med programmet i Fjellhallen på 
Gjøvik.

Det var mye som skjedde på hovedscena.

Leonard og Esteban klar til Globalløpet på 
TT i sommer.

raskere etter hvert. Jørgen tilføyer 
at de også brukte stemme i tillegg, 
noe som gjorde at de hørende forsto 
raskere.

TT-leiren arrangerte et globalløp til 
inntekt for en fredsleir mellom tamil-
ske og singalesiske ungdommer i Sri 
Lanka. Leonard bidro til innsam-
lingen ved å løpe 12 runder på en 
time, hvor en runde var nesten 1 km 
lang. Jeg spør hvordan innsamlingen 
egentlig foregikk. 
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En gjeng glade ungdommer og ledere med hvert sitt TT-skjerf! Foran fra venstre: Leonard Erik Roos og 
Even Dysjaland. Bak fra venstre: Lisa Lind, Arnstein Overøye, Linda Veronica Steinsbø, Cecilie Korshavn, 
Jørgen Kalvik, Kenneth Leiros, Daniel Frafjord og Odd Erling Vik Nordbrønd. (Foto: Minh Hung Lu)

Stor stemning under badedagen på Fastland. Fra v. Cecilie Korshavn, Leonard Roos og 
Jørgen Kalvik.

To av lederne; Øyvind Aspen og Linda 
 Veronica Steinsbø

En av kveldene ble vi invitert hjem til Cecilie (som faktisk er fra Gjøvik) og her er alle samlet 
i målet i hagen.

– Jeg skaffet meg sponsorer som 
betaler noen kroner for hver runde 
jeg løper. Jeg var helt utmattet etter 
løpet!, forteller Leonard, som var en 
av mange som samlet inn 250.000 kr 
til formålet. Det er 50.000 kr mer enn 
målet som KFUK-KFUM hadde satt 
seg før TT-leiren!

– Dere som er døve, hva syntes dere 
om at det var mye musikk i løpet av 
leiren?
Først svarer alle at det var bra! – 
Men, tilføyer Leonard, jeg ble litt 
lei etter hvert.
Cecilie er enig, men understreker 
samtidig at den siste konserten var 
bra. – Lydnivået på konsertene var 
over 100 decibel hele tiden, forteller 
Gjøvik-jenta. Even likte de mange 
musiske innslagene, men syntes 
det var litt for mange av de samme 
sangene, og ønsker seg flere forskjel-
lige sanger, mens Jørgen syntes at 
samlingene varte litt for lenge.

På siste spørsmål om de flotte ung-
dommene vil anbefale andre døve å 
være med på neste TT-leir i 2012, 
roper alle JA!

I tillegg vil det bli arrangert en eu-
ropeisk ”TT-leir” i Tyskland i 2011, 
så kanskje døvekirken har et mål 
å jobbe mot, nemlig å sende våre 
ungdommer til utlandet?
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4. august 2009: Krisen på Madagaskar
v/representant Arild M. Bakke, Det Norske Misjonsselskap

Brobygging eller avsporing 
over kanalen???

Det er 400 kilometer over kanalen 
mellom Madagaskar og Mosambik. 
Selv om gassernes aner til dels kan 
føres tilbake til Mosambik, har det 
vært lite kontakt mellom disse to 
landene i nyere tid. Under den po-
litiske krisen i Madagaskar i 2002 
reiste protagonistene helt til Dakar i 
Senegal for å møtes til forhandlinger. 
Denne gang har en lenge trodd at et 
eventuelt toppmøte ville finne sted i 
Etiopia, på Mauritius eller kanskje på 
Seychellene. Ja, Stavanger var vel til 
og med nevnt…! - Men det er kanskje 
ikke dumt å reise til Maputo rett over 
kanalen, når en skal bygge bro over et 
hav av politiske og personlige motset-
ninger? Det blir nemlig hevdet at Mo-
sambik i motsetning til en del andre 
land i regionen, har holdt en nøytral 
linje i årets politiske krise. Mosam-
biks ekspresident Joaquim Chissano 
har dessuten spilt en aktiv rolle som 
megler de siste ukene. Chissano sier 
at målet for møtet som starter onsdag 
5. August, er en ”varig kriseløsning 
og politisk normalisering”, i form av 
en ”ny konstitusjonell orden”. 

Alle Madagaskars fem presidenter i 
perioden fra 1975 til nå, har gjort kof-
fertene klar for Maputo. Hvis alt går 
etter planen, vil hele fire fly i løpet av 
denne tirsdagen delta i operasjonen 
med å fly inn ”fiender og frender”. 
President de facto Andry Rajoelina 
og hans delegasjon reiser i et eget 
fly, stilt til disposisjon av SADC. I 
denne delegasjonen finner vi også 
Norbert Ratsirahonana, arkitekten 
bak overgangsstyret HAT og Rajo-
elinas nærmeste rådgiver, med en 
kort fartstid som overgangspresident 
i 1996-1997. – Et annet fly frakter re-

sten av delegasjonsmedlemmene fra 
Madagaskar, deriblant medisinpro-
fessor Zafy Albert, landets president i 
perioden 1993-1996. Yoghurtkongen 
Mark Ravalomanana, som har vært 
landets valgte president siden 2002, 
kommer med et eget fly fra sitt eksil i 
Sør Afrika. Dessuten har den franske 
regjering stilt til disposisjon et spe-
sialfly for admiral Didier Ratsiraka 
(president i periodene fra 1975-1993 
og 1997-2002), slik at heller ikke 
turen fra Paris til Maputo skal bli til 
for mye besvær! – Fire politiske beve-
gelser, med hver sin sentrale høvding, 
stiller med minst tolv personer hver. 
Foruten delegasjonslederen med 
presidentkarriere bak seg, så møter 
hver gruppe med syv forhandlere 
og fire sikkerhetsvakter, til sammen 
48 personer. - Men her kan det bli 
forandringer like til siste minutt før 
avreise. Vi får nå i morgentimene 
vite at Rajoelina også må stille med 
sin livlege. Og når han for sin egen 
sikkerhet må ta med mat fra Mada-
gaskar, ifølge et eget kommuniké fra 
presidentkontoret, så må han vel kan-
skje også ha med seg kokken sin. - Ja, 
kanskje det tryggeste vil være at han 
også tok med seg sin vakre og stilfulle 
Première Dame... Hun overgår visst-
nok ham selv mange ”prosentpoeng” 
i popularitet! – I følge de siste delta-
gerlistene som er presentert i morgen-
timene i dag, er 7 av de 32 personene 
med forhandlerstatus, medlemmer av 
Den Gassisk Lutherske Kirke (FLM), 
samarbeidskirken til NMS.

I utgangspunktet burde det ligge 
godt til rette for en forhandlingsløs-
ning nå. Ravalomanana er temmelig 
vingeklippet etter at Samarbeidsor-

ganisasjonen for Det Sørlige Afrika 
(SADC) den 20. Juni, avviste planene 
om en eventuell militær interven-
sjon og anbefalte en politisk løsning 
på krisen. Siden da har en ikke hørt 
mye om muligheten for å bruke mi-
litære maktmidler. Ravalomanana 
skal visstnok nå være innstilt på å 
innordne seg et overgangsstyre, hvis 
han blir garantert bevegelsesfrihet og 
får rettigheten til å stille som kandidat 
ved et nytt presidentvalg. – Grup-
peringene rundt de tidligere erkefi-
endene Ravalomanana, Ratsiraka og 
Zafy har, paradoksalt nok, funnet en 
felles plattform i forhandlingene, som 
har pågått helt siden slutten av april. 
De står sammen i kravet om et sam-
lende overgangsstyre og et generelt 
politisk amnesti for hele perioden fra 
2002 til den dag et charter eventuelt 
blir underskrevet. 

Videre er det nærliggende å tro at 
også overgangsstyret HAT har mye 
å vinne på en såkalt ”konsensuell 
kriseløsning”, med internasjonal 
anerkjennelse. De siste ukene har 
en nemlig kunnet registrere åpen-
bare slitasjeproblemer i leiren til 
Rajoelina. Det har dannet seg tre 
politiske fraksjoner rundt henholdsvis 
overgangspresident Andry Rajoelina, 
statsminister Monja Roindefo og 
HAT-medlem Jean Lahiniriko. Gan-
ske symptomatisk sier statsministeren 
i et intervju i dagens L’Express, at 
han ikke godtar at Rajoelina går med 
på et charter hvor det legges føringer 
for å utnevne en ny regjering, med 
en annen statsminister. Foruten disse 
personlige motsetningene, så har 
manglende penger i statskassen og 
internasjonalt press ført til visse be-
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vegelser i posisjonene. Dette kommer 
ikke som noen overraskelse. De fleste 
hadde vel egentlig trodd at spennin-
ger, nyorienteringer og økonomiske 
problemer ville ha kommet for dagen 
langt tidligere. Overgangsstyret har 
gjennom utradisjonelle bakveier, 
lenge hatt tilgang til mer penger enn 
en antok i mars og april!

Det er et reelt håp om en politisk 
kriseløsning i Maputo, selv om en 
visstnok har sett seg nødt til å plas-
sere de fire delegasjonene på fire 
forskjellige hoteller…. Ordene til en 
forhenværende norsk politiker, om at 
det er ”von i hengjande snøre”, sam-
menfatter folks holdning akkurat nå. 
- Vi vet at det har vært intens aktivitet 
i kulissene den siste uken for å legge 
grunnlaget for et charter. Det er også 
en kjensgjerning at sentrale aktører 
kan være tilsynelatende urokkelige i 
det offentlige rom, samtidig som de er 
åpne for kompromisser i bakrommet. 
En skal heller ikke se bort fra at det 
gassiske prinsippet om ”fihavanana” 
– eller ”fredlig sameksistens” – vil 
kunne bygge bro mellom politiske 
og personlige motsetninger i dagene 
som kommer.

Mange er imidlertid pessimistiske. 
Ikke minst TGV-toget til Rajoelina 
kan forårsake en alvorlig avsporing. 
Det såkalte Panorama-møtet før hel-
gen, med klar henspeiling til 31. Ok-
tober 1991-konvensjonen, signert på 
samme plass, har skapt usikkerhet om 
overgangsstyrets vilje til innrømmel-
ser. Fru Andreas Monique, som har 
hatt tittelen ”republikkens mekler” i 
tiden helt tilbake til Ravalomanana-
styret, tok plutselig initiativ til et 
indre-gassisk forhandlingsmøte, etter 
mange måneder med uavbrutt krise. 
Det ble påstått at dette møtet skulle 
være mere representativt enn møtet 
i Maputo. Dessverre ser det ut til 
at samlingen var enda et forsøk fra 
overgangsstyret HAT på å sikre sin 

egen posisjon.  Ingen av de tre andre 
Maputo-delegasjonene var repre-
sentert, og det er ikke nødvendigvis 
samlende å tromle sammen 15-20 
politiske partier i et land som visstnok 
skal ha 192 registrerte partier! Orga-
nisasjonen som representerte det si-
vile samfunn under Panorama-møtet, 
har samarbeidet med overgangsstyret 
i lengre tid. De to personene som 
representerte det private næringsliv, 
ville på sin side ikke skrive under på 
avtalen. 

Charteret, som ble signert etter 17 
timers forhandlinger klokka tre natt 
til lørdag, har en del gode ansatser, 
men legger ikke grunnlaget for et 
samlende overgangsstyre. Det er po-

sitivt at en nå vil skille klart mellom 
utøvende og lovgivende organer også 
i overgangsperioden. Men det er ikke 
særlig overbevisende at både Andry 
Rajoelina og hans regjering skal få 
fortsette. Selv om ulike politiske 
partier skal få plass i de ni foreslåtte 
overgangsorganene, og Zafy Albert 
dessuten blir tilbudt vervet som pre-
sident for Det Nasjonale Rådet for 
Forsoning, så er det neppe samlende 
og demokratisk når charteret leg-
ger premisser for at Rajoelina skal 
kunne utnevne personene til en stor 
majoritet av de 378 embetene i den 
rigide overgangsstrukturen. En avis 
kommenterer ironisk at dette charte-
ret bare ”regulerer forholdet mellom 
allierte”. Når det i tillegg blir lagt 

4. august 2009: Krisen på Madagaskar
v/representant Arild M. Bakke, Det Norske Misjonsselskap
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opp til en overgangsperiode på 18 
måneder fra den dato charteret ble 
underskrevet, har de sentrale aktører 
sikret stort handlingsrom for egne 
disposisjoner fram mot valgene… 

Politiske prosesser på Madagaskar 
er i altfor stor grad personorientert. 
Politiske partier og deres grunn-
leggere blir på en måte synonyme 
størrelser. Når ”mektige menn” får 
ubegrenset makt på toppen av sam-
funnsstigen, forhindres demokratiske 
beslutningsprosesser og en sunn dy-
namikk mellom politikere i posisjon 
og opposisjon. Det er ingen tvil om 
at krisetilnærmingen til Den Interna-
sjonale Kontaktgruppen for Mada-
gaskar, helt siden denne gruppen ble 
etablert i Addis Abeba i andre halvdel 
av april, har vært med på å segmen-
tere denne tendensen. En hadde nok 
tjent på i større grad å inkludere det 
sivile samfunn, privat næringsliv og 
kirkelige institusjoner, slik en til dels 
har gjort den siste uken, i hele den 
prosessen som har vært. 

Samtidig må en innrømme at det 
er en indre logikk i det å involvere 
Ratsiraka, Zafy, Ravalomanana og 
Rajoelina, hvis en skal forhandle 
fram en varig kriseløsning. Det er 
ingen tvil om at disse fire til sammen 
representerer majoriteten av den 
gassiske befolkning, og at et charter 
med deres underskrift således vil 
være ganske samlende for nasjonen. 
Disse fire vil også kunne være nøk-
kelpersoner med tanke på å få til en 
nasjonal forsoningsprosess, etter 
bitre politiske feider i en årrekke, 
med personforfølgelse og fengslinger 
i strid med menneskerettighetene. 
Men i forhold til å etablere et godt 
styresett og strukturer for antikor-
rupsjon, mangler disse fire den nød-
vendige tillit. Madagaskar trenger en 
ny generasjon ledere, med helt nye 
standarder og moralsk integritet. Vi 

tror at disse personene finnes, men 
de har fortsatt problemer med å po-
sisjonere seg. 

Politiske ledere på Madagaskar 
kunne ha godt av en skikkelig om-
skolering på naboøya Mauritius. 
I begynnelsen av 1960-årene var 
levestanden på disse to øyene nokså 
lik. Men i ly av sammenhengende 
politisk stabilitet etter frigjøringen i 
1968, gode demokratiske ordninger, 
og stor kreativitet innenfor det pri-
vate næringsliv, har Mauritius nå blitt 
Afrikas nest rikeste land. Nylig var 
en delegasjon med parlamentarikere 
fra landets tidligere kolonimakt Eng-
land på besøk, for å lære av den raske 
utviklingen på Mauritius. – Gode pe-
rioder på sukkerplantasjene på Mau-
ritius i 1970- og 1980-årene, la basis 
for en blomstrende og raskt voksende 
turist- og tekstilnæring. Denne na-
boøya i Det Indiske Hav har utviklet 
en form parlamentarisme, hvor både 
regjering og president blir utnevnt av 
nasjonalforsamlingen. Statsminister 
og regjeringsmedlemmer må stadig 
stå skolerett i parlamentet i forhold 
til beslutningsprosesser og veivalg. 
Denne styringsformen forhindrer ut-
viklingen av et farlig presidentvelde, 
som er et problem på Madagaskar og 
i mange andre afrikanske land. Selv 
om Madagaskar hadde et mislykket 
forsøk på parlamentarisme under 
Zafy Albert i 1990-årene, så kan 
en kanskje prøve på nytt med noen 
nødvendige avgrensninger??? Zafy-
perioden er vel den eneste perioden 
så langt, hvor Madagaskar har hatt et 
reelt og åpent demokrati!

Elleve representative organisasjoner 
i det sivile samfunn, formulerte man-
dag 3. August et felles kommuniké 
med krav om at partene må komme 
til enighet i Maputo. Det forventes at 
det blir underskrevet et charter, som 
er ”inkluderende og konsensuelt”. 

4. august 2009: Krisen på Madagaskar
v/representant Arild M. Bakke, Det Norske Misjonsselskap

En advarer med at minst 100.000 
arbeidsplasser i tekstilnæringen og 
andre frisoner vil gå tapt, hvis USA 
må si opp sin avtale med Madagaskar 
om African Growth and Opportunity 
Act (AGOA). Det blir sagt med klare 
ord at organisasjonene i det sivile 
samfunn vil ta eget ansvar for en kri-
seløsning, hvis politikerne kommer 
tomhendte tilbake denne gang.

En kan riste på hodet over den 
fastlåste situasjonen. Men en må 
samtidig være klar over at det her er 
snakk om store og vanskelige spørs-
mål. En kan heller ikke legge skjul 
på at Frankrikes rolle har komplisert 
prosessene. Offisielt har Frankrike 
vært tydelig med sin fordømmelse av 
kuppet og opprettelsen av overgangs-
styret. Samtidig vet vi at Frankrike 
støtter overgangsstyret HAT økono-
misk og at franske offiserer på høyt 
nivå pleier kontakt med mytteristene 
i CAPSAT. Når franske offiserer 
med høy militær status kommer på 
offisielt besøk, er agendaen ganske 
klar…

Spørsmålet om oppgjør og amnesti, 
er blant de vanskeligste spørsmålene 
nå. Her finnes det ikke enkle svar. 
Men det står likefullt respekt av 
Emilson i Ratsiraka-delegasjonen, 
som nå sier at han tilgir Ravaloma-
nana for bitter strid og for årene 
han måtte sitte i fengsel. Han var 
guvernør i Finanarantsoa i 2002, og 
måtte sone en fengselsstraff i flere år 
i etterkant av krisen. Fetison, som er 
med i Ravalomanana-delegasjonen, 
både innrømmer og beklager Ra-
valomananas mange feilgrep. Han 
sier at krisen var nødvendig for å 
korrigere den linje Ravalomanana 
hadde lagt seg på. - Kanskje nettopp 
en erkjennelse av egne feil og vilje til 
et oppgjør, er en nøkkel for en poli-
tisk løsning nå?? Ja, kanskje tiden er 
overmoden for brobygging!
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Poesigruppen 
trenger frivillige! 
Vi trenger folk til å oversette Bibe-
len fra norsk til poesi på tegnspråk. 
Har du lyst til å utvikle tegnspråket 
i gudstjenesten og i de andre sam-
lingene vi har, så er denne gruppen 
stedet for deg.

Vi vil starte med kveldskurs i løpet 
av høsten i Oslo Døvekirke. Samlin-
gene 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. 

Ungdomsklubb i Oslo Døvekirke

Onsdager kl. 18.00 – 21.00

Program høsten 2009:

26.08: «Stormen», Teater Manu 
09.09: Kino  
23.09: «Eyetoy»
07.10: Innendørsklatring
28.10: «Walking with Dinosaurs», Oslo Spektrum
04.11: Curling
18.11: Kunstkveld
25.11: «Pinocchio», Teater Manu
02.12: Svømme
16.12: Nissegrøt

28. oktober:  Walking with Dinosaurs, Oslo Spectrum. Vi har 
kjøpt 21 billetter. 
Kontakt Lisa Lind eller Øyvind Aspen

Forbehold om endringer i programmet! Hold deg oppdatert 
på Oslo Døvemenighets hjemmesider: www.dovekirken.no/
oslo

Leksehjelp i Oslo Døvekirke
Annenhver onsdag kl. 16 – 18
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Vinteraktiviteter 22. – 24. januar 2010

Panorama idrettshytte på Hafjell!
Ligger midt i Alpinanlegget, kun 100m fra ytre nedfartsløype.

Flott utsikt mot Jotunheimen.
Hele 300 km preparerte langrennsløyper finnes på Øyerfjellet.

16 sengeplasser.  Vi kan ha med 12 ungdommer (13-17 år) + 4 voksne leder.

Du kan velge å kjøre slalåm, snowboard eller langrenn på Hafjell.

Har du lyst til å bli med turen til Hafjell? Meld deg på snarest.

Egenandel: 750,- kr inkl. buss, hytte og mat.

Påmelding innen 2. desember. 

Navn: ______________________________________________

Adresse: ____________________________________________

Sms: _______________________________________________

E-post: _____________________________________________

Kontakt: oyvind.aspen@dovekirken.no Sms: 97505806
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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 27.september, kl.11: 
Gudstjeneste
Søndag 11.oktober, kl.11: Gudstje-
neste med konfirmantpresentasjon
Søndag 18.oktober, kl.11: 
Familiegudstjeneste, barnas dag
Søndag 1.november, kl.18: 
Allehelgensgudstjeneste
Søndag 15.november, kl.11: 
Gudstjeneste
Søndag 29.november, kl.18: 
Lysmesse

Utenfor Oslo:
VESTFOLD: 
Velkommen til gudstjeneste med 
prest og poesimedarbeider eller 
danser. Kirkekaffe. Gudstjenesten 
stemmetolkes.

Søndag 20.september, kl.11: Guds-
tjeneste i Strømsgodset kirke, Dram-
men. Samarbeid med lokal menighet. 
Ofring til døvekirken på Madagas-
kar.
Søndag 27.september: Gudstjeneste 
i forbindelse med Døves Dag. Tid og 
sted kunngjøres på annen måte.
Søndag 15.desember, kl.16: Ad-
ventsgudstjeneste i Storhamar kirke.

Åpent hus i Oslo Døvekirke  :
Faste poster: andakt, god mat og 
hyggelig prat. Annenhver tors-
dag (like ukenummer), kl.1130-
1330.

Kafé-torsdager
Annenhver torsdag (ulike uke-
nummer), kl.14-18. Vafler selges 
fra kl 14, og middag serveres kl.16 
(rimelig). Velkommen til hyggelig 
samvær!

Hyggetreff
Storhamar Kirke (i samarbeid 
med Storhamar menighet) siste 
onsdag i måneden kl. 11-13.

Søndag 27.september, kl.11:   
Høsttakkefest. Døves dag.
Søndag 11.oktober, kl.10: Menig-
hetstur m gudstjeneste på Stemnes-
taden i Tysvær
Søndag 25.oktober, kl.17: Guds-
tjeneste med presentasjon av kon-
firmantene og nytt menighetsråd. 
Kirkekaffe.
Søndag 15.november, kl.11: 
Gudstjenesteste, basar
Søndag 29.november, kl.11: 
Lysmesse, kirkekaffe

Åpen kirke hver tirsdag kl.11-
1330

UTENFOR STAVANGER:
Torsdag 15.oktober, kl.1030  
Søm kirke, Gudstjeneste ved Stifts-
dagene i Agder og Telemark bispe-
dømme, tolkes
Torsdag 15.oktober, kl.18:  
 Vest Agder Døvesenter: Gudstjeneste 
med nattverd
Søndag 6.desember, kl.14:  
Skåre kirke, Lysmesse, kirkekaffe i 
Haugaland døveforening.
Søndag 13.november, kl.11: 
Oddernes kirke; Gudstjeneste, kirke-
kaffe   
   

Bergen Døvekirke
 
Fre.18. – Søn.20.september: 
Døvestevne, Askvoll. Info kommer 
på nettsidene og tekst-tv.
Søndag 27.september, kl.11:  
Gudstjeneste ved Trygve S. Stabrun.
Søndag 11.oktober, kl.11:  
Gudstjeneste ved vikar.
Søndag 25.oktober, kl.11:  
Gudstjeneste ved Lars Hana Tegn og 
tale. Skrivetolket gudstjeneste.
Søndag 1.november, kl.18: Allehel-
gesgudstjeneste ved Lars Hana. 
Søndag 15.november, kl.11: Jubi-
leumsgudstjeneste ved Lars Hana, 
døvekirken 20 år.
Søndag 29.november, kl.11:  
Familiegudstjeneste (utdeling av kir-
kebok og video) ved Trygve S. Sta-
brun.
Tirsdag 8.desember: Opptak av TV-
gudstjeneste til 2.juledag

ÅPEN KIRKE I BERGEN 
DØVEKIRKE
Kl.1030 før alle seniortreff på 
Bergen Døvesenter: 22. septem-
ber, 6. oktober, 20. oktober, 3. 
november, 17. november  

KONOW SENTER, ANDAKT, 
TORSDAGER KL 12: 
23. september, 7. oktober, 4. no-
vember, 2. desember (nattverd)

Søndag 18.oktober, kl.11: Gudstje-
neste i Hareid kirke. Kafè etterpå.
Søndag 1.november, kl.11: Allehel-
gensgudstjeneste i Langevåg kirke.
Søndag 8.november, kl.11: Guds-
tjeneste i Ålesund metodistkirke, 
sammen med Volsdalen menighet og 
Metodistmenigheten.
Søndag 22.november, kl.11: Guds-
tjeneste i Bergmo kirke, Molde. Mid-
dag på kafé etterpå.
Søndag 29.november, kl.11: Advent 
i Volsdalen kirke; Gudstjeneste og 
verksted, kirkekaffe.
Søndag 29.november, kl.18: Lys-
messe i Stranda kirke, konfirmanter 
deltar.

Åpen kirke
Velkommen til prat, vafler, tom-
bola og lystenning! Ta gjerne 
med gevinst.
Volsdalen menighetshus, Ålesund, 
følgende onsdager kl 11-14:
30. september, 28. oktober, 29. 
november
Molde Domkirke: Tirsdag 13. 
oktober, kl.17-20.

Trondheim Døvekirke
Søndag 20.september, kl.12:  
Gudstjeneste på Døvehytta
Søndag 4. oktober, kl.11:   
Gudstjeneste 
Søndag 18. oktober, kl.11:   
Gudstjeneste på Havsteinekra helse- 
og velferdssenter
Søndag 1. november, kl.11:   
Gudstjeneste
Søndag 15. november, kl.11:   
Gudstjeneste
Søndag 29. november, kl.18:   
Lysmesse

HYGGETREFF OG MENIG-
HETSKVELDER PÅ RØD-
BYGGET:
Tirsdag 29.september, kl.19
Mandag 12. oktober, kl.10.30
Mandag 26. oktober, kl.19
Mandag 9. november, kl.10.30
Mandag 23. november, kl.19

UTENFOR TRONDHEIM:
Søndag 11. oktober, kl.11: Gudstje-
neste i Egge kirke i Steinkjer.

Tromsø Døvekirke
Søndag 27.september, kl.13:  
Gudstjeneste
Søndag 25. oktober, kl.13:   
Gudstjeneste
Søndag 29. november, kl.16:   
Lysmesse

ØSTLANDET FOR ØVRIG:
Velkommen til gudstjeneste med 
prest og poesimedarbeider eller 
danser. Kirkekaffe. Gudstjenesten 
stemmetolkes.

Stavanger Døvekirke
   
Søndag 13.september, kl.11:  
Gudstjeneste. VALG av nytt menig-
hetsråd

Møre
Fre.18.- Søn.20.september:  
Døvestevne, Askvoll. Info kommer 
på nettsider og tekst-tv.
Søndag 11.oktober, kl.11: 
Gudstjeneste i Volsdalen kirke, Åle-
sund. 
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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

Erik Gjengedal, døvekapellan 
(tar tegnspråkutdanning nå):
erik.gjengedal@dovekirken.no 

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

DØVES mENIghET, 
NORD-NORgE

Tromsø Døvekirke, Jadevegen 10, 
Kroken, 9022 Krokelvdalen

Arne Lundqvist, døvekapellan 
(tar utdanning, 
har 10 % stilling dette året):
 Mobiltelefon: 991 66 940  
arne.lundqvist@dovekirken.no

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

Liv Jettestuen, prestevikar

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

Døves Kulturdager i Oslo, 
4.-6.desember
Det meldes fra Norges Døvefor-
bund at det blir Kulturdager også i 
år. Dette skjer i Oslo, 1.helgen i de-
sember. Opprinnelig var det tenkt å 
ha kulturdager på Ål i august, men 
dette ble avlyst. Så en adventshelg i 
Oslo er verdt å vurdere.
Neste år blir det kulturdager i 
Molde, 1.-3.oktober. Høst på nord-
vestlandet blir en flott opplevelse!
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Liv Jettestuen vikar 
i Oslo Døvemenighet
Liv Jettestuen som mange kjenner fra 
da hun var stiftspraktikant hos oss i 
fjor, skal tjenestegjøre som vikarprest 
i Oslo Døvemenighet i 6 måneder.
Liv fikk god kontakt med menighe-
tens medlemmer i praksistiden sin, og 
vi er glade for å kunne ønske henne 
velkommen tilbake. Hun kjenner 
menigheten og tilegnet seg i prak-
sistiden et grunnleggende kjennskap 
til menighetens språk. I forbindelse 
med vikariatet vil hun også få videre 
opplæring i tegnspråk.

Erik gjengedal – ny døvekapellan i Trondheim
Døves Blad har hentet dette fra nettsiden til Døves menighet i Trondheim:

Erik Gjengedal (36) er tilsatt som ny døvekapellan. Han 
flytter til Trondheim i august og det vil bli mulig å bli kjent 
med ham da. Prestebolig står nå ferdig for ham i Fosse-
grenda. Han er født i Nordfjord og bruker nynorsk. Les 
mer om hvem Erik er og hva som opptar ham. 

ERFaRINg FRa huNSTaD SKOLE
”Kom tilbake som døveprest om syv 
år”, var oppfordringen jeg fikk da 
jeg i 1996 forlot assistentstillingen 
på Hunstad døveskole i Bergen for 
å studere teologi på Universitetet i 
Oslo. Slik gikk det ikke. Da jeg som 
nyutdannet syv år senere kom tilbake 
til Bergen, ble jeg ordinert i Fridalen 
kirke, en hørende menighet, og siden 
hadde jeg en variert prestetjeneste i 
både Studentforbundet, Nord-Gud-
brandsdalen, og sist i Oslo. Det var 
fine erfaringer, og i Oslo slo jeg meg 
ned og kjøpte en ettroms på multikul-
turelle og mangfaldige Tøyen. 

INTERESSE FOR TEgNSPRÅK
Men selv om det nå har gått lang 
tid siden jeg jobbet på døveskolen, 
har jeg hele tiden hatt med meg en 
lyst til å videreføre den interessen 
for tegnspråk som ble vekket den 
gangen. Den anledningen har jeg nå 
fått i døves menighet i Trondheim, en 
prestetjeneste jeg gleder meg til å gå 
i gang med – etter grundig opplæring 
i tegnspråk som første trinn!

FRILuFTSLIV Og ByLIV 
Trondheim kjenner jeg ikke fra før, 
det blir spennende å bli kjent med 
byen, menneskene og døvekirken 
der. Men andre deler av distriktet, 
spesielt Helgelandskysten, kjenner 
jeg fra prestetjeneste underveis i stu-

diet. Jeg var et halvt år sogneprest på 
Vega, en nydelig øy i havet utenfor 
Brønnøysund, jeg har også hatt tje-
neste i Sømna, og nord i Saltstraumen 
ved Bodø. Det er ikke tilfeldig at jeg 
har vært disse stedene, jeg er svært 
glad i naturomgivelser, både fjell og 
fjære. Men også bytilværelsen har 
gitt meg god anledning til friluftsliv; 
gå på ski i marka om vinteren, eller 
fotturer om sommeren. Dette er vik-
tig for det gode liv for meg, og fint å 
vite at Trondheim ikke mangler slike 
ting! Heller ikke hyggelige kafeer og 
kulturliv! Når jeg lever enslig blir by-
ens liv desto viktigere for hverdagen 
min.

"DETTE SER JEg FRam TIL" 
Selv er jeg oppvokst på en liten fjell-
gård i Hyen i Nordfjord. Der har jeg 
familie og drar hyppig tilbake for å 
hjelpe til med slått og sauesanking 
– høydepunker i året for meg. Ellers 
gleder jeg meg over å være prest, 
spesielt liturgi/ gudstjenester og den 
viktige kontakten med mennesker i 
ulike situasjoner i livet. Jeg ser fram 
til å være prest i nordenfjeldske dø-
vedistrikt!

Kirkelige handlinger
Døpte
Sørvestenfjelske:

9. mai: Linnéa Andrea Pedersen 
Englund 

Nordenfjelske:
7. juni: Angel Ervik

Vigde
Sørvestenfjelske:

15.august, Hana kirke: Torill Hetland og 
Joakim De Haas 

Vestenfjelske:
11.juli, Hareid kyrkje: Stine Richardsen 
Liaset og John Kenneth Overn Hjelle
Nordenfjelske:
1.august:  Nora Merethe Strand Sletting 
og Herman Andresen

Døde
Sørvestenfjelske:

6. august, Kvinesdal kirke: Kjell Skjærum 
Thoresen 

Vestenfjelske:
11.juni, Birkeland kirke: Paal Nicolay 
Kjellid
26.juni, Vigra kyrkje: Kirsten Kaspara 
Årseth
16.juli, Førde kyrkje: Leif Martin Ness

Nordenfjelske:
1. juli, Grane kirke: Ole Andreas 
Skoglund.

Hvor ikke annet er angitt har hand-lingen 
funnet sted i vedkommende døvekirke. Listen 
er basert på innsendte opplysninger fra 
døvedistriktene.
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Averøy-tur, 13.-14.juni Av Tone Rørvik Elvenes

17 deltakere var med på 
årets junitur til Averøya 
som Døves menighet i 
Møre arrangerte. Vi møtte 
opp i Solfrid Lids barn-
domshjem lørdag formid-
dag. Solfrid og Magne 
ønsket oss velkommen og 
de ordnet med matpakke og 
kaffe, så dro vi til Stavnes 
fyr ved Øksenvågen. Her 
gikk vi et bra stykke før 
vi kom fram til det veiløse 
fyret hvor vi så over til 
Kristiansund. Her slappet 
vi av, skrev oss inn i boken 
og hadde lunsj. Det var flott 
vær, selv om vinden gjorde 
det litt kaldt. Så gikk vi sti 
opp til Stavnes fyr vel halv 
time flott tur bra vær litt 
kaldt. Etterpå kjørte vi til 
huset hvor Magne og hans 
bror holder til. På veien hit 
stoppet vi ved et hus som 
hadde mye morsom kunst 
i hagen. Solfrid og Magne 
serverte karbonader og pøl-
ser med tilbehør, og etterpå 
ble det kaffe og kaker. Det 
var et godt måltid.  Magne 
viste oss oppussing i fjøset. 
Her er det nå to soverom 
og snart er badet også fer-
dig! Det ble også tid til en 
utsiktstur og han viste oss 
også naustet hvor han har 
båt. Øksenvågen viste seg 
fra sin beste side. Her er 
det virkelig fin natur. Om 

kvelden kjørte vi tilbake 
til Solfrids barndomshjem 
hvor 2 døve fra Stjørdal 
ventet på oss. Det var hyg-
gelig de kom, og slik ble 
det et lite døvestevne. El-
lers slappet vi av og hadde 
det hyggelig med is, kake 
og kaffe. Så ble det faktisk 
arrangert årsmøte for Dø-
ves menighet med årsmel-
ding og regnskap fra 2008 
samt informasjon om valg 
av nytt menighetsråd som 
skjer 13.september. 
Søndag hadde vi alle god 
frokost ved langbordet. Vi 
satt så pass trangt at det 
ikke var så lett å prate! Et-
terpå kjørte vi til Langøy 
kapell hvor det var mi-
sjonsstevne. Kapellet var 
fullt, og det var barnedåp. 
Odd Erling tolket og holdt 
preken. Etterpå var det 
gode smørbrød og kaker. 
Folk kom og hilste på oss. 
Det var en fin gudstjeneste. 
Så kjørte vi en liten biltur 
i nærheten av kapellet. Vi 
stoppet ved et sted der det 
var etablert et fuglefjell 
siden sist vi var der for 3 år 
siden! Det er krykkjer som 
har bosatt seg her. Det ble 
også tid til fotografering 
av alle som var med. Odd 
Erling og noen til gjorde et 
besøk hos en døv på øya, 
mens vi andre dro tilbake 
til Solfrids barndomshjem 
hvor det ble laget middag, 
denne gang kjøttsuppe og 
deretter kaffe og kaker. Nå 
var vi blitt 19 personer som 
benket oss rundt bordene 
i stua. Det ble overrakt 
en liten symbolsk gave til 
Magne og Solfrid som takk 
for alt de hadde gjort. De er 
visstnok i gang med å plan-
legge ny tur neste år!

Magne Gaustad og Solfrid Lid 
var vertskap på Averøya, her 
fra Magnes hjem i Øksenvågen. 
(Foto: Lorents Ness)

Øksenvågen, ei fantastisk kystperle. (Foto: Lorents Ness)

Ivrige menn ved Øksenvågen; Erling Fylling, Broder Gundersen og 
Kjell Olsen i samtale med Magne Gaustad (med ryggen til) (Foto: 
Lorents Ness)

Turgjengen i trappa opp til Stav-
nes fyr på Averøya.(Foto: Odd 
Erling Vik Nordbrønd)

Erling Fylling og Asbjørn Vestre 
på vei mot fyret. (Foto: Odd Er-
ling Vik Nordbrønd)
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Nordisk døveprestmøte i København

Christina Ebbesen er ny døveprestvikar i København. Hun er glad i 
å tegne og male, og her bærer hun ”Trosbekjennelsen” som hun har 
laget til dette møtet. (Foto: Lars Hana)

Her er det avslutningsbønn i København Døvekirke ved Thomas Kold 
Erlandsen som får hjelp av 2 søstre. (Foto: Lars Hana)

Sunniva J. Fisknes, Arne Lundqvist og Per Walle på båttur i Køben-
havns kanaler. (Foto: Odd Erling Vik Nordbrønd)

på Døvekirkens historie 
i Danmark. Videre ble vi 
kjent med Døvekirken i 
København som vi anbe-
faler alle å besøke. Her var 
det en flott gudstjeneste 
på avslutningsdagen, og 
særlig vil vi huske ”Rød-
top”, Jørgen Nielsen, som 
fortalte om ”Den grimme 
ælling” (Den stygge and-
ungen).
Ellers fikk vi oppleve for-
skjellige kirker i byen. Her 
var det morgenbønn og 
foredrag.
Det var spennende å møte 
Asger Bergmann som for-

talte om tegnspråkopp-
læring for hørende, og 
hans opplevelse av hvordan 
tegnspråket har utviklet seg 
i Døvekirken. Fra å stå i en 
sterk oral tradisjon, er nå 
gudstjenestene i Køben-
havn kun på tegnspråk. Han 
formidlet at inspirasjon fra 
Finland og andre nordiske 
land har vært viktig i denne 
endringsprosessen.
Det er fint å møte kollegaer 
fra norden. Kontakter knyt-
tes, og det vil nok også de 
norske menighetene merke. 
Neste møte er om to år i 
Uppsala, Sverige.

Hvert annet år er det nor-
disk møte for døvepres-
tene. I år var det Danmark 
som var vertskap, og det 
ble holdt sentralt i Køben-
havn i slutten av august. 

Det var flotte og innholds-
rike dager. 
Vi fikk bl.a. oppleve en flott 
utstilling av Døvehistorisk 
sælskap, og de hadde lagt 
mye arbeid i et stort fokus 

Tom viser tegnet for Kamerun. 
Navnet skrives Cameroun på 
fransk som er offisielt språk.

misjon i Bergen - kontakt med Kamerun
I skolens sommerferie har 
Døves menighet i Bergen 
flyttet sine gudstjenester 
til torsdagskvelder.
I gudstjenesten 30. juli 
fikk vi besøk av Trude og 
Tom Sverre Tomren. Tom 
var døveprest i Bergen, 
men de arbeider nå som 
misjonærer i Ngoundere 
i Kamerun. Der undervi-
ser han på presteskolen 
samtidig som han arbeider 
med teologisk doktorgrad. 
Han fortalte om døves 

situasjon i den delen av 
Kamerun hvor han bor. 
Mange er isolert. De har 
små muligheter til å kom-
munisere på tegnspråk. 
Men Tom har fått satt i 
gang en tegnspråkgruppe 
som samles hver uke. 
Han har videre tatt ini-
tiativ til at en ung mann, 
Amos Ounsoubo (se Dø-
ves Blad nr 3/09), har reist 
til Yaounde for å studere 
tegnspråk der. Ngoundere 
ligger nord i Kamerun, 

der er situasjonen vanske-
lig for døve. I sør er den 
noe bedre, og i Yaounde 
er det også mulig å ta 
utdannelse i tegnspråk. 
Amos er nå ferdig med 
det første av tre år med 
tegnspråkutdannelse. Han 
har forpliktet seg til å ar-
beide som tegnspråklærer 
i tre år i Ngoundere når 
han er ferdig. Utdannel-
sen dette første året er 
betalt av ansatte i Døves 
menigheter. Mange an-
satte vil fortsette å støtte 

utdannelsen hans, og hvis 
du også er interessert kan 
du kontakte døveprest 
Lars Hana (lars.hana@
dovekirken.no).
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I forrige nummer ble det lansert en fotokonkurranse. Det 
har ikke kommet veldig mange bilder. Men vi prøver igjen. 
Redaktøren er sikker på at mange av Døves Blads lesere 
har gode bilder i kameraer eller på datamaskinen!?

Så derfor: Send inn! Frist for neste nr: 15. november.  
Tema for neste konkurranse: Glimt fra sommeren! 

Dette nummeret presenterer to bilder fra konkurran-
sen, og begge vil få et gavekort fra Bok & Media. Det er 
Ingrid Moxness, Trondheim (bilde på side 2) og Petter 
Pettersen, Stavanger (og det presenteres her). Han har 
ikke gitt bildet noe navn, men det ser ut til at han har 
vært i Hellas. Et flott bilde fra et gravsted. Kristus som 
formidler fred både til gravstenene og til oss som ser på. 
Takk for innsendte bilder!

Konfirmasjon

I siste nummer ble mange konfirmanter presentert i bladet. Men det 
manglet en person. Det var Ørjan Henriksen som ble konfirmert 
i Skjervøy kirke 7.juni. Her er bildet av han.

FOTOKONKURRANSE


