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Tidligere døveprest i Tromsø Kjell Steinbru har skrevet dette nummerets andakt. 
Han er nå sokneprest i Ørskog og Stordal på Sunnmøre. 

Fred på jord, fryd på jord!
Mange kjenner sikkert denne overskriften igjen fra 
salmen «Glade jul».

Fred er jo et gjennomgangstema i jula. Englene sang 
så fi nt om fred der ute på Betlehems-
marka: «Ære være Gud i det høyeste, og 
fred på jorden blant mennesker som Gud 
har glede i!» Og siden den gang geterne 
var så heldige å få høre denne himmel-
ske sangen, har sangen om fred på jord 
fulgt julebudskapet og gitt innhold til 
salmer, dikt og poesi helt fram til vår 
tid. «Fred over jorden, menneske, fryd 
deg! Oss er en evig frelser født!» Det 
blir liksom ikke skikkelig jul uten at 
disse versene blir lest eller sunget i 
julehøytida, mener mange.

Men hva er nå dette budskapet om 
fred egentlig? Er det liksom bare va-
kre ønsker, en drøm, eller kanskje et 
framtidshåp, eller er det virkelig noe 
som skal være noe vi kan erfare i våre 
liv dag? Noe som kan bety noe positivt 
for oss?

Fred er et stort tema. Vi bruker ordet 
fred på mange forskjellige måter. Det 
kan inneholde alt fra fravær av krig, 
til det å fi nne fred ute i naturen på 
tur i skog og fjell. Noen kan sikkert 
også kjenne på en indre fred. Mange 
ønsker nok også at det var mye mer 
fred både inne i oss og i hjemmene 
rundt omkring. 

Men den freden som er omtalt i Bibe-
len har naturligvis med Gud å gjøre, og 
da handler det først og fremst om å fi nne fred med 
Gud, vår Far i himmelen. 

Ja, så blir da spørsmålet hva julefreden egentlig er 
for noe, og om det i det hele tatt er meningsfullt å 

sette opp på salmen «Deilig er jorden» på salmetavla. 
I den sangen synger vi jo «Fred over jorden».  For 
fred mellom mennesker og fred mellom alle nasjoner 
har det ikke vært siden den gangen englene sang om 

Jesusbarnet den første julekvelden for 
over 2000 år siden. 

Men mer interessant vil det kanskje 
være å se på hva som er det kristne 
innholdet i ordet fred. Det blir ofte 
sagt at Bibelen må vi lese i sammen-
heng. Og denne englesangen vil jeg 
gjerne lese i sammenheng med det 
englene forklarte til gjeterne: at det 
som skulle skje i Betlehem, om barnet 
som skulle fødes, skulle bli «til glede for 
hele folket.» «I dag er det født dere en 
frelser», sa de.

Frelseren Jesus er han som skal bringe 
freden til oss. Fredsfyrsten blir han 
kalt i Det gamle testamente. Og fre-
den henger her sammen med frelsen 
som Gud vil gi oss. Frelse og fred med 
Gud betyr at vi kan leve våre liv her 
på jorden i troen på at Gud er med 
oss alle dager inntil verdens ende. Han 
er med oss gjennom livet og døden, 
dommen og like inn i evigheten der 
Gud vil ta imot oss i sitt rike. 

I jula gir vi gaver til hverandre. Men 
den største gaven er den som Gud 
gav og hele tiden gir til oss: Jesus og 
frelsen og den fred vi får, både ved 
at vi kan kjenne på en indre fred og 
velsignelse. Men også det at Jesus gir 
oss fred med Gud. Og han vil også gi 

oss styrke til å leve livet vårt i denne verden som er 
så full av utfordringer og forviklinger. 

Med dette som bakgrunn er det en glede å få ønske 
alle lesere av Døves Blad ei fredfull og velsignet jul!

Madonna av Franz Wiederberg. Dette er et 
nytt bilde i Volsdalen kirke i Ålesund , og det 
henger ved siden av 3 bilder fra 1974 slik at 
disse utgjør en helhet.
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Advent
Vi er i full gang med å rette blikket mot advent og jul. 
Når dette skrives er det straks 1.søndag i advent. Så da er 

det lov å ha litt julefokus. 

Men dette har vart lenge allerede. I oktober kom de første annonsene om jule-
bord, og butikkene har lenge varslet at det er på tide å få julegavene i hus. Forrige 
søndag (22.november) var jeg på en kafé i Molde. Man skulle tro at det var 1 
måned senere, for her var det juleduker, julestjerner, julekuler og julestjerner 
overalt. Selvfølgelig var det mulig å kjøpe juletallerken også.

Hvorfor skriver jeg dette? Alle skjønner at jeg synes at vi begynner for tidlig. 
Jeg skulle ønske meg mye mer lilla tid før jul. Jeg skulle ønske at det var mulig 
å være i ventemodus – helt fram til juleaften! Men jeg vet jo det så godt, og jeg 
er en del av det selv. Det skjer så mye nå utover desember. Det er julebord og 
juleavslutninger. Det er vanskelig å slippe unna. Men likevel skulle jeg ønske 
at vi var fl inkere til å vente. Tenk om vi kunne ha noen julemarkeringer etter 
jul?

Jeg er med i Y´s men – som er en støtteorganisasjon for KFUK-KFUM. I min 
gruppe har vi et medlem fra Irak. Han heter Asjur og er assyrer. Det er en kristen 
minoritet i Irak og de snakker fortsatt arameisk, det språket Jesus selv snakket. 
For ikke lenge siden fortalte han om sin oppvekst og om forholdene de kristne 
har i Irak. Det var veldig interessant. Han fortalte også at han skal gifte seg nå 
i jul, og dette skal skje i hans hjemland. Dette må skje 1.juledag.

Det var merkelig, syntes vi, hvorfor kunne ikke det skje en annen dag i høy-
tiden.

Han forklarte: Jo, i hele advent er det fastetid, og det feires 1.juledag. Men 
2.juledag er det Stefanusdagen (og det kjenner vi jo igjen fra Norge) – og dette 
er en martyrdag til minne om den første kristne som ble drept for sin tro. Derfor 
er også dette en fastedag, og da er det umulig med bryllup. Nå er det ny fastetid 
helt fram til 13.dag jul som er «hellig-tre-kongers-dag». Da begynner den as-
syriske kirke sin egentlige julefeiring.

Så forskjellig kan advents- og julefeiring være. Vi bruker nesten opp julen på 
forhånd, mens assyrerne faster og gjør dette veldig ordentlig. Men slik har det 
også vært i Norge tidligere. Går vi tilbake i vår egen historie, kanskje 100 år 
eller der omkring, var også vår markering i advent veldig forsiktig. Det gjaldt 
å vente til juleaften og 1.juledag.

Asjurs historie kan kanskje være noe vi kan ta med oss i inn i høytiden. En liten 
påminning på hvordan vi bruker våre penger og vår tid. I bladet her vil du fi nne 
en annonse for Kirkens nødhjelp om alternative gaver. Det kan jo være en idé? 
Eller å støtte andre organisasjoner som har noe lignende.

Odd Erling Vik Nordbrønd

Jeg takker nå for meg som redaktør av Døves Blad. Jeg vet ikke hvem som 
overtar, men det blir det sikkert en ordning på. Stoff til neste blad, som havner 
hos meg, vil bli sendt videre til rette person.
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Sunniva Johnsen Fisknes er her i samtale 
med døvekateket Øyvind Aspen.

Først, kan du gi oss noen 
fakta om deg selv?
Jeg er 35 år, gift med Gjert (37) og vi 
har to barn; Mie (4) og Ella (2).
Jeg vokste opp i Tønsberg, og jeg 
bodde der til jeg var ferdig med vi-
deregående skole.

Etterpå var jeg 1 år med i TenSing-
Norway, noe som handlet om å reise 
rundt med konserter, starte opp ten-
singgrupper der det var mulig og å 
inspirere kor som var i gang fra før. 
Så begynte jeg med studier. Først tok 
jeg mellomfag i sosialantropologi, og 
deretter hovedfag i kristendom. 

Så ble du etter hvert prest. 
Hvorfor det?
Det er det kanskje flere grunner 
til. Jeg så at studievenner begynte 

å bli prester, noe jeg ikke hadde 
tenkt å bli. Men jeg opplevde at jeg 
var ønsket av kirken. For å ha fl ere 
jobbmuligheter tok jeg praktikum når 
jeg var ferdig med teologistudiet. I 
sykehuspraksisen hadde jeg mange 
fi ne samtaler, og jeg skjønte endelig 
at jeg også kunne være prest og være 
meg selv. Det å være tilstede i folks 
liv liker jeg veldig godt. 

Under studiet hadde behov for å reise 
litt og for å få noen pustepauser. Der-
for ble det et opphold i Uganda på 
Redd Barna-prosjekt. Etter 2 år reiste 
jeg tilbake og hadde et feltstudie i 
Uganda i 3 måneder. 
Da intervjuet jeg kristne om deres 
tanker om døden og «Hvor blir sjelen 
av?». Her møtte jeg veldig mange 
spennende tanker, og jeg ble enda 
mer ydmyk for andres tro. Det jeg har 
med meg herfra, tror jeg kommer til 
nytte i min jobb som prest.

Før du ble døveprest var du 
ansatt i Norges KFUK-KFUM 
som tensingsekretær. Hva 
slags jobb var det?
Jeg var ansatt der i 5 år, hvorav over 
3 år var fast jobb på nasjonalt nivå. 
En viktig bit av arbeidet var å holde 
kurs rundt omkring i Norge. 
Det er mange frivillige i ungdomsar-
beidet, og de trenger inspirasjon og 
hjelp til sin virksomhet. Tensing er et 
allsidig fritidstilbud med vekt på kor, 
band, dans, drama, etc. Jeg er veldig 
glad i å jobbe med ungdommer å se 
dem vokse på utfordringer de får.

Så ble du ansatt som døve-
prest i Oslo døvekirke. Hva 
var det som gjorde at du 
søkte denne stillingen?
Jeg hadde lyst til å jobbe som me-
nighetsprest, men jeg hadde også et 
ønske om at dette skulle være noe 
annet enn i en tradisjonell menighet. 
Mannen min viste meg en dag an-
nonsen, og jeg visste litt om Døves 
menigheter fra før. Så ringte jeg da-
værende prost Terje Johnsen og ble 
veldig motivert til å søke.

Hvordan opplever du å ar-
beide i Døvekirken?
Jeg blir godt tatt imot. Jeg kan være 
meg selv, og folk tåler at jeg er den 
jeg er. I tegnspråklig sammenheng 
blir kroppsspråket tydelig, og det 
gjør at det er vanskelig å late som om 
en er noe annet enn det en er. Jeg opp-
lever at folk forstår meg godt.  Jeg 
liker godt å kommunisere på tegn-
språk. Det er mye mer levende enn 
ved tale. Det blir et større samspill 
mellom aktørene. Tegn, kroppsspråk 
og bevegelser gir oss et stort register. 
Å forkynne i denne sammenhengen 
er veldig spennende. 
Så synes jeg det er mye humor. Jeg 
husker at konfi rmantene og jeg dis-
kuterte hvilken person vi likte best i 
Tv-serien «Borettslaget». En av ung-
dommene gjettet at jeg likte Yngve 
Freiholt best, og det hadde han helt 
rett i. Det overrasket meg at han gjet-
tet det uten å kjenne meg. Jeg var litt 
spent på hvordan mangel på musikk 
ville fungere for meg, men så har jeg 

Spennende å forkynne

Intervju ved Odd Erling Vik Nordbrønd

MED HELE SEG!
Sunniva Johnsen Fisknes er fungerende døveprest i Oslo Døvekirke. Hun ble tilsatt som døvekapellan 
våren 2005, men begynte først i januar 2006. Hun har altså vært i tegnspråklig sammenheng i 4 år 
(1 av disse i morspermisjon). Nå var det på tide med en større presentasjon i Døves Blad.

Intervju med Sunniva, døveprest i Oslo:



5DøvesBlad5/2009 5DøvesBlad5/2009

jo opplevd at å arbeide med visuelle 
uttrykk og stillhet er spennende. Jeg 
får bruke andre deler av meg selv.

Tenker du at det er forskjell 
på å arbeide i Døvekirken 
sammenlignet med en høren-
de sammenheng?
Jeg tenker at det er befriende å ar-
beide her. Her er det større vekt på 
språk og kommunikasjon enn på sa-
ker som man ofte krangler om ellers 
i kirken. Så synes jeg at gudstjenes-
tene også er forskjellige fra hørende 
sammenhenger. 
Her kan vi korte ned på salmer og 
tekster, og vi kan få lov å fokusere 
på bare et tema. Kommunikasjon 
mellom prest og menighet blir også 
viktig, og det er plass for gråt, latter 
og respons. 
Jeg tenker at hørende gudstjenester 
også med fordel kunne vært kortere. 
Det blir fort mange ord. Videre er det 
sosiale med kirkekaffe o.l. like viktig 
som gudstjenestene. 

Jeg tror også at vi bruker en del tid på 
å oppmuntre og å løfte opp, og at vi 
formidler at livet er rikt til tross for 
begrensinger. I hørende sammenheng 
er det mindre fokus på det. 

Er det noen opplevelser du 
vil trekke fram fra den første 
tiden?
Jeg fi kk gode tilbakemeldinger i star-
ten, og det var viktig. Det var godt å 
høre at «du er vår prest, Sunniva!» 
Jeg husker også at jeg møtte igjen 
ungdommer etter en tid. 
Da jeg møtte de første gangen kunne 
jeg lite tegnspråk, og de snakket så 
fort og lite de kunne. Men etter noen 
år snakket de svært sakte og viste at 
de likte å se meg igjen. Da ble jeg 
lykkeilg. Jeg opplever at de vet jeg 
er her for dem og at jeg har en plass 
i deres liv selv om vi ikke møtes 
ukentlig. 

Jeg er glad for at jeg har fått gode 
tilbakemeldinger, og det styrker min 
opplevelse av å være ansatt her.

Ser du noen spesielle utfor-
dringer for Døvekirken fram-
over?
Ja, det er mye. Jeg ser f.eks. at vi 
skulle hatt kontakt med mange fl ere 
i døvemiljøet. Vi burde vært fl ere 
ansatte! Vi skulle ha vært mer på 
hjemmebesøk, og vi skulle ha vært 
mer tilstede i folks liv!

Videre tror jeg Døvekirken bør bli 
mer politisk engasjert. Bl.a. er det 
mange som ikke får ordentlig under-
visning på sitt eget språk, tegnsprå-
ket. Elever som er integrerte får ikke 
alltid god undervisning, selv om det 
noen steder fungerer bra.  Vi møter 
konfi rmantforeldre i kirken og når 

de er ved kompetansesentrene, og 
jeg tror at dette er viktige arenaer 
for å være tilstede og tydeliggjøre at 
ungdommene trenger tegnspråk ved 
siden av talespråket. Jeg forstår ikke 
at dette med tospråklighet skal være 
noe som helst negativt. Det må jo 
være bra å ha to språk å lene seg på. 
Å ha to språkmiljø er en ressurs og 
ikke en belastning. 

Så har jeg en sak jeg brenner for og 
som jeg er opprørt over: Vi må få en 
døvekirke i Vestfold! Det er for dårlig 
at ikke alle døve får tilfredsstillende 
kirkelig betjening uavhengig av 
hvor de bor. Tenk om vi kan møte 
2010 med et håp om at dette kan 
realiseres!
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Døvekateket Gunn Heidi Dybdahl presenterer:

REGNBUELEKEN
Nytt barnehageprosjekt i Døvekirken
I løpet av høsten 2009 og våren 2010 skal barn fra 
3 barne hager i Haugesund og 1 barnehage i Kristi-
ansand være med på prosjektet «Regnbueleken – en 
bibelvandring med farger, lek og tegn» i regi av Døves 
menighet Stavanger. Målgruppen er hørselshemmede/
tegnspråkbrukende barn i alderen 3-6 år.

Barnehagene får tilbud om å være med på 4 samlinger 
med temaene: Skapelsen/miljøet, julefortellingen, påske-
fortellingen og Sakkeus. Alle samlingene er utarbeidet og 
tilrettelagt for hørselshemmede barn, og tar utgangspunkt 
i en vandring med ulike stasjoner. På stasjonene forteller 
vi fra bibelfortellingene med visuelle hjelpemidler og 
gjennom lek med barna.

Hvorfor navnet Regnbueleken? Da vi (prostikateket og 
døveprest) var på vei til den første samlingen i Haugesund 
satt vi og tenkte på hva vi skulle kalle prosjektet. Vi hadde 
mange forslag, men var ikke helt fornøyde med dem. Da 
vi nærmet oss ferjekaien fikk vi se den mest fantastiske 
regnbuen foran oss. Den var hel og i nydelige farger. Den 

dannet etter hvert 
en stor bue over 
oss – det var flott! 
Siden målet er at vi 
skal leke oss gjen-
nom bibelfortel-
linger med farger 
og tegn, valgte vi 
å kalle opplegget 
Regnbueleken.

Vi har nå hatt en samling i Haugesund og en i Kristian-
sand.. Temaet var Skapelsen. Ved å vandre fra stasjon 
til stasjon fikk barna leke seg gjennom de syv dagene i 
skapelsesfortellingen. Målet med samlingen var at barna 
skulle få bli kjent med fortellingen slik at de kan kjenne 
at alt som lever er helt unikt og enestående, og at det er 
viktig å ta vare på skaperverket. 

Både barn og voksne (ansatte) syntes det var veldig kjekt 
å være med på vandringen om Skapelsen. Barna fulgte 
nøye med, og ville veldig gjerne leke med alle tingene og 
figurene som vi hadde på de ulike stasjonene. De fortalte 
oss at de allerede gledet seg til neste samling! Og det var 
en kjekk tilbakemelding!

Barna følger nøye med…
Barna ville gjerne være med når alt var mørkt i begynnelsen (1.dag 
i Skapelsen)

Barna kjenner på skyene (2.dag i Skapelsen).
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Når barnehagene har vært igjennom de fire samlingene 
i 2009/2010, og opplegget er ferdig utarbeidet, vil de 
andre menighetene i Døvekirken få opplegget tilsendt i 

4.dagen skapte Gud sol, måne og stjerner. Barna syntes det var mange fine dyr (6.dag i skapelsen).

hefteform. Vi håper at opplegget Regnbueleken kan skape 
fornyelse og engasjement i Døvemenighetenes samarbeid 
med barnehagene rundt om i landet.

REGNBUELEKEN

KONFIRMANTLEIR FOR HELE LANDET
Døvemenighetenes konfirmanter samles til landsomfattende konfirmant-
leir på leirstedet Raknestunet på Osterøy, like nord for Bergen 11.-14. 
februar 2010.

Leiren er både for dem som følger konfirmantundervisningen i døvemenig-
hetene, og for døve/hørselshemmede ungdommer som følger undervisning 
i hjemmemenighet, men som gjerne vil ha fellesskap med andre døve 
ungdommer. Hvis dette er aktuelt for deg, og du ikke har fått informasjon 
før: Ta kontakt med døvekateket Øyvind Aspen: 
oyvind.aspen@dovekirken.no. 

Velkommen til

JULAFTEN
I  OSLO DØVEKIRKE!
Vi inviterer alle som ellers er alene julaften, til 

å komme hit og feire jul sammen med oss.

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 9. desember. 

Navn: ______________________________________________

Adresse: ____________________________________________

Sms: _______________________________________________

E-post: _____________________________________________

Kontakt: oyvind.aspen@dovekirken.no Sms: 97505806

Det er gudstjeneste kl.15.00.
Middag kl.16.30.

 
Vi hygger oss og går rundt juletreet, og avslutter med 

kaffe og kaker. En liten gave blir det også.
Slutt ca. kl.21.00. Alt dette for kr.75.00!

Påmelding innen 15. desember til
doves.menighet.oslo@dovekirken.no.

Du kan også melde deg på via menighetens hjemmeside. 
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UNG DØV 
med makt i kirken

Marius Berge Eide (19) ble i høst 
på fritt grunnlagt valgt inn i Oslo 
Bispedømmeråd (OBDR).  Marius 
er døv og har nettopp begynt som 
student ved Universitetet i Oslo. 
Det er vel første gang at en døv 
er valgt inn i Bispedømmerådet 
utenom kvoteringssystemet.  Gra-
tulerer Marius!!   
Han har målsettingen sin klar: 
«Jobbe for et åpent og inklude-
rende kirkesamfunn som tør å 
kritisere urett, fremme unge tan-
ker, gode verdier, og gir rom for 
åpenhet og ulike meninger.»   

Marius har også hatt oppgaver i 
ungdomsarbeidet i døvekirken i 
Oslo. Nå får han makt til å påvirke 
Bispedømmets strategiske tenkning 
og økonomiske disposisjoner.  Han 
blir også medlem av Den norske 
kirkes Storting – Kirkemøtet.  

Marius, hva er den viktigste ut-
fordringen for Den norske kirke 
i forhold til døvekirken de neste 
fi re årene?
Kontinuitet er en stor utfordring. 
Det er viktig at gode tilbud tas vare 
på.  Kravene er da både økonomisk 
forutsigbarhet fra departementets og 
bispedømmerådets side men også at 
døvekirken selv har gode planer og 
strukturer som gjør det lett å gjen-
nomføre tiltak for unge og gamle. 
Det er viktig at døvekirken betraktes 
som en selvfølgelig del av Den nor-
ske kirke i alle beslutningsprosesser. 
Det må ikke være slik at det skal 
være døve eller representanter fra 
døvekirken tilstede for at døvekir-
kens arbeid og tilstedeværelse skal 
bli lagt merke til. 

Økonomi
En annen utfordring er at døvekir-
kens økonomi ikke strekker til å 
la døvekirken drive aktivt kirkelig 
arbeid blant døve, som beskrevet i 
Døvekirkens fellesråds årsmelding 
for 2008. Årets statsbudsjett bruker 
ikke like store ord om døvekirkens 
arbeid, men det bør ikke være en 
hindring for noe som burde være 
en selvfølgelighet – at døve har et 
godt kirkelig tilbud på lik linje med 
hørende, uansett hvor man bor. 

Døve medarbeidere
Døve medarbeidere på alle plan 
i døvekirken – hva er den største 
hindringen for at det skal blir 
virkelighet?
Det burde ikke være en større hind-
ring for en godt kvalifi sert døv søker 
å få seg jobb i døvekirken enn det er 
for en hørende, faktisk tvert om. En 
døv søker vil som regel ha noe en 
hørende vanligvis ikke har, nemlig 
et godt språk til bruk i hverdag og 
i høytid, og egen erfaring med det 
å være døv som uten tvil vil være 
en fordel når man har kontakt med 
andre døve. Kort sagt, i en jobb som 
dreier seg rundt det å jobbe med 
andre døve, vil det være en fordel å 
være døv selv. 

En ypperlig karriere
Og på alle plan i døvekirken dreier 
det seg om å jobbe med og for døve. 
Dessverre er det slik at det ikke 
er mange nok døve som velger en 
utdannelse som åpner for arbeid i 
kirken, selv om det ville være en 
ypperlig karriere – man får jobbe på 
en arbeidsplass der primærspråket 

hos døve og hørende er tegnspråk og 
man har mulighet for etterutdannelse 
og kurs i tegnspråk. For ikke å nevne 
at lønnen heller ikke er så verst sam-
menlignet med andre yrker. Kanskje 
det er her utfordringen ligger, selv 
om døvekirken er fl ink til å rekrut-
tere til frivillig arbeid, er den ikke 
like fl ink til å rekruttere til geistlig 
og administrativt arbeid innen dø-
vekirken. Det bør legges til rette for 
utstrakt bruk av lønnet deltidsarbeid 
i døvekirken for tegnspråklige som 
tar en kirkefaglig utdannelse. 

Dialog mellom kirke og sam-
funn
Hvor vil du plassere deg kirkepo-
litisk – på høyre eller på venstre-
siden?
Det er et godt spørsmål, men for meg 
så er det viktig å akseptere at andre 
har en annen trosoppfatning enn 
meg selv. Jeg kan ikke akseptere at 
kristne skal føle at troen eller leve-
måten deres blir tråkket på eller er 
mindreverdig i åndelig sammenheng. 
Jeg ivrer for dialog mellom kirke og 
samfunn! Kirkens rolle i samfunns-
debatten er altfor undervurdert, det 
fi nnes så mye godt arbeid kirken gjør 
for medmennesker uten å ha noen 
økonomisk eller noen egennyttig 
interesse av det.  Det gjør Den norske 
kirke til en ganske unik aktør i debat-
ter rundt omsorg, nestekjærlighet og 
miljø. Jeg synes kirken skal benytte 
seg av sin unike rolle til å fremme 
godhet mellom mennesker og mel-
lom mennesker og denne planeten 
vi lever på.

Intervjuet av Per Walle

«Dessverre er det slik at det ikke er mange nok døve som velger 
en utdannelse som åpner for arbeid i kirken, selv om det ville være 
en ypperlig karriere» sier Marius Berge Eide, nylig innvalgt i Oslo 
 Bispedømmeråd.
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Intervju med LiVere
som var med på LUDVIK

Av: Øyvind Aspen og Minh Hung Lu

Spørsmål:
1. Hvordan har du opplevd helga?
2. Angret du på at du ble med på 
LUDVIK?
3. Hvordan fungerte gruppa di?
4. Hvordan var det å være sammen med 
hørende?
5. Har du lært noe?

Therese Scharning Tomren:
1. Veldig fin opplevelse, men veldig 
hardt.
2. Neida, selvfølgelig ikke! Angret ikke på 
å bli med på dette! Men det var faktisk 
bedre å sove ute enn inne. Det harde 
gulvet i kapellet var knallhardt!
3. Gruppen vår fungerte bra, men stor 
utfordring å ha med en person har syk-
dom. Men veldig viktig at den personen 
var med!
4. Det var fint å være sammen med 
hørende. Men døve har et eget språk 
og kultur.
5. Har lært litt om hvordan fattige i fat-
tige land har det. Det å være uten mat 
og leve ute i skogen.

Tom Stian 
Undselli Halvorsen: 
1. Mye usikkerhet om vi hadde gått riktig 
eller feil vei. Men fin tur! Det å sove ute 
under åpen himmel var spennende. Det 
var ok å sove ute.

2. Angret ikke på at jeg var med, det var 
spennende. Morsomt! 
3. Gruppen fungerte ok, men det var 
mye klaging på om vi hadde gått riktig 
vei eller ikke. Ble litt lei av å gå mye feil, 
spesielt torsdagen var ille.
4. Det var fint å være sammen med de 
hørende. Vi lærte dem litt TS.
5. Lærte å bruke kart og kompass. Det 
var vi nødt til!

Spørsmål: 
1. Hvordan gikk med gruppa di? Hvor-
dan fungerte gruppa di? 
2. Har du lært noe? 
3. Hvordan følte det fungerte å være 
inkludert sammen med hørende folk i 
helga?

Ola Fredriksen - 
1 - Det var veldig bra. Det var virket 
samarbeid med dem og positive. 
2 - Ja, Hardt liv og det å styre og være 
leder i gruppa. 
3 - Vanskelig å kommunisere med de 
hørende folka. Håper å bli bedre kjent 
med dem neste gang. 

Hanne Marte Foseid Bråten - 
1 - Bra, sosialt og det å samarbeide var 
gøy. Det var veldig langt å gå. Men det 
var bra å trene og for mye fysisk energi. 
GØY!

2  - Lærte om kart og kompasset. Og 
lærte mye på hver post. 
3  – Gøy å være sammen med dem på 
underholdingen. Men har ikke snakket 
så mye med hverandre. Håper det blir 
bedre neste gang. 

Spørsmål: 
1. Hva synes du om å være med på 
Ludvik-kurset?
2. Hvordan opplevde du å måtte sove 
ute i skogen på tre dager? 
3. Angrer om du på at du var med på 
Livkurset?

Camilla Jøsang Vågen -
1 - Spennende og lært mye om nytt ting. 
Men veldig utslitt og gøy alikevel.
2 - Synes at det var rå! (kult) og gøy! Nye 
opplevelser og jeg ville gjerne prøve det 
igjen - Men jeg håper ikke det kommer 
til å regne.
3 - Nei, selvsagt ikke! 

Ingrid Grønning -
1  – Gøy! Har aldri vært med på det sånt 
før. Det blir et fint minne det.
2  - Synes det var spennende og det var 
flaks vi hadde fint vær ute hele helga.
3  - Nei. 

Førstehjelp må man lære! 
Her får Liverne i oppdrag om «å redde» en 
ungdom som har skadet seg. Fra venstre 
(fremst i bildet): Therese Scharning Tomren, 
Tom Stian Undselli Halvorsen, Camilla J 
Vågen, Ingrid G By og Ola Fredriksen.

Ut på tur aldri sur selv om det er svarte 
natta! 
Jentene på bildet er (fra venstre): 
Ingrid G. By, Hanne Marte Bråten, The-
rese Scharning Tomren og Camilla Jøsang 
Vågen.

Endelig ferdig etter tre dager med svette og 
strev i skog og mark! 
Fra venstre: Camilla Jøsang Vågen, Ingrid 
G. By,  Hanne Marte Bråten, Therese Schar-
ning Tomren, Ola Fredriksen og Tom Stian 
Undselli Halvorsen.

LUDVIK står for Lederkurs i villmarken, og et var 6 døve ungdommer som begynte på kurset i høst. Første 
samling var 17-20.september 2009. De som var med, var: Camilla Vågen Jøssang, Therese Scharning Tomren, 
Ola Fredriksen, Ingrid Grønning Bye, Hanne Marte Foseid Bråten og Tom Stian Undselli Halvorsen.
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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 6.desember, kl.11:  
Gudstjeneste
Onsdag 9.desember: Adventsguds-
tjeneste, Conrad Svendsens senter
Søndag 13.desember, kl.18: 
Lysmesse
Onsdag 16.desember, kl.10: 
Barnehagegudstjeneste, Døvekirken
Torsdag 24.desember, kl.1130: 
J u l e a f t e n g u d s t j e n e s t e  p å 
St.Hanshjemmet
Torsdag 24.desember, kl.15: 
Juleaftengudstjeneste i Døvekirken
Torsdag 24.desember, kl.1630: 
Juleaftengudstjeneste, Conrad Svend-
sens senter
Fredag 25.desember, kl.11: 
Høytidsgudstjeneste 1.juledag i Dø-
vekirken
Søndag 10.januar, kl.11: 
Gudstjeneste
Søndag 24.januar, kl.11: 
Gudstjeneste
Søndag 7.februar, kl.11: 
Gudstjeneste
Søndag 21.februar, kl.11: 
Gudstjeneste. Barnas dag. Utdeling 
av «Min 4-års-bok».

Utenfor Oslo:
VESTFOLD: 
Velkommen til gudstjeneste med 
prest og poesimedarbeider eller 
danser. Kirkekaffe. Gudstjenesten 
stemmetolkes.
Søndag 13.desember, kl.16: Ad-
ventsgudstjeneste i St. Olavs kapell, 
Sandefjord 
Mandag 28.desember, kl.16: 
Julegudstjeneste på Vestfold Døve-
senter 
Fredag 29.januar, kl.18: 
Gudstjeneste i St. Olavs kapell, San-
defjord 
Fredag 26.februar, kl.18: 
Gudstjeneste i St. Olavs kapell, San-
defjord 

ØSTLANDET FOR ØVRIG:
Velkommen til gudstjeneste med 
prest og poesimedarbeider eller 
danser. Kirkekaffe. Gudstjenesten 
stemmetolkes.
Fredag 4.desember, kl.19: Advents- 
og julegudstjeneste i Telemark Dø-
veforening 
Torsdag 17.desember, kl.1630: Ad-
ventsgudstjeneste i Storhamar Kirke 

Åpent hus i Oslo Døvekirke  :
Faste poster: andakt, god mat og 
hyggelig prat.

Følgende torsdager, kl.1130-
1330:
10.desember, 14. og 28.januar, 
11.februar

Kafé-torsdager
Følgende torsdager, kl.14-18: 3.og 
17.desember, 7. og 21.januar, 4. 
og 18.februar 
Vafler selges fra kl 14, og middag 
serveres kl.16 (rimelig).
Velkommen til hyggelig sam-
vær!

Hyggetreff
Storhamar Kirke (i samarbeid 
med Storhamar menighet), onsdag 
27.januar kl. 11-13.

Vestfold
Mandag 28.desember, kl.16: 
Juletrefest på Vestfold Døvesen-
ter 
Fredag 29.januar, kl.15-20: 
Vestfoldfredag, Sandar menighets-
hus, Sandefjord 
Fredag, 26.januar, kl.15-20: 
Vestfoldfredag, Sandar menighets-
hus, Sandefjord 

Stavanger Døvekirke-
Onsdag 9.desember, kl.10:  
Skolegudstjeneste
Torsdag 24.desember, kl.15:  
Juleaftengudstjeneste
Søndag 3.januar: Juletrefest
Søndag 10.januar, kl.11:
Gudstjeneste 
Søndag 31.januar, kl.10: 
Gudstjeneste i forbindelse med Dø-
vekirkenes Fellesmøte.
Søndag 21.februar, kl.17: 
Gudstjeneste

Åpen kirke hver tirsdag kl.11-
1330; første samling i 2010 er 
12.januar.

UTENFOR STAVANGER:
Søndag 6.desember, kl.14:  
Skåre kirke, Lysmesse, kirkekaffe i 
Haugaland døveforening.
Søndag 13.desember, kl.11: 
Oddernes kirke; Gudstjeneste, kir-
kekaffe.

Bergen Døvekirke
Tirsdag 8.desember, kl.1630 og 
2030: Opptak  av TV-gudstjeneste til 
2.juledag og 2.mai
Torsdag 24.desember, kl.15:   
Juleaftengudstjeneste
Fredag 25.desember, kl.13: Andakt 
og lystenning
Søndag 17.januar, kl.11:  
Gudstjeneste. Innsettelse av døve-
prest Trygve Sæthre Stabrun ved prost 
Roar Bredvei og Lars Hana.
Søndag 31.januar, kl.11:   
Misjonsgudstjeneste sammen med 
Fridalen menighet ved Trygve Sæthre 
Stabrun.
Søndag 14.februar, kl.11:  
Gudstjeneste på Raknestunet (Os-
terøy) i forbindelse med konfirmant-
leir.
Onsdag 17.februar, kl.18:  
Askeonsdag ved Trygve Sæthre Sta-
brun

ÅPEN KIRKE I BERGEN 
DØVEKIRKE
tirsdager kl 10.30 på dager med 
seniortreff på døvesenteret.

KONOW SENTER, ANDAKT, 
TORSDAGER KL 12:
2.desember (nattverd), 24. des. 
(julaften), 20. januar, 17. februar 
(nattverd), 3. mars, 17. mars.

Møre
Søndag 6.desember, kl.19: Lysmesse 
i Hareid kirke, kafebesøk kl.17 på 
Hareid Hotel. Konfirmanter deltar.
Torsdag 24.desember, kl.14: 
Gudstjeneste i Volsdalen kirke, Åle-
sund. Korps og kor deltar.
Lørdag 2.januar, kl.15-19: 
Julefest, se egen ramme.
Søndag 24.januar, kl.11: 
Gudstjeneste i Borgund kirke, Åle-
sund. Speidere deltar. Kirkekaffe i 
Borgund menighetshus etterpå.
Søndag 7.februar, kl.11: 
Gudstjeneste. Usikkert. Følg med på 
tekst-tv og nettsider.
Søndag 21.februar, kl.11: 
Gudstjeneste i Volsdalen kirke, Åle-
sund. Kirkekaffe etterpå.
Fredag 12.-Søndag 14.mars: 
Vinterhelg på Fjellseter i Sykkylven 
kommune. Arrangeres sammen med 
Døveforeningen.

Åpen kirke
Velkommen til prat, vafler, tom-
bola og lystenning! Ta gjerne 
med gevinst.
Volsdalen menighetshus, Åle-
sund, følgende onsdager kl 11-14: 
27.januar og 3.mars
Molde Domkirke: Tirsdagene 
19.jan. og 16.febr. kl.17-20.

JULEFEST, 
lørdag 2.januar, kl.15-19
Volsdalen menighetshus. Middag 
med dessert, samling i kirken, 
juletregang og annet program, 
tombola. Pris; Voksne kr.150,- 
pr.person, barn under 18 år gratis. 
Påmelding til Odd Erling (sms, 
e-post, o.l.) innen 29.desember.

Trondheim Døvekirke
Søndag 13.desember, kl.11: 
Gudstjeneste
Onsdag 16.desember, kl.1630: 
Skolegudstjeneste
Torsdag. 24.desember, kl.15:  
Juleaften, Familiegudstjeneste
Søndag 10.januar, kl.11: Gudstj.
Søndag 24.januar, kl.18: Gudstj.
Søndag 7.februar, kl.11: Gudstj.
Søndag 21.februar, kl.18: Gudstj.
Søndag 7.mars, kl.11: Gudstj.
Søndag 21.mars, kl.18: Gudstj.

HYGGETREFF OG 
MENIGHETSKVELDER 
PÅ RØDBYGGET:
Mandag 11. januar, kl.10.30
Mandag 25. januar, kl.19
Mandag 8. februar, kl.10.30 
Mandag 22. februar, kl.19
Mandag 8. mars, kl.10.30
Mandag 22. mars, kl.19

UTENFOR TRONDHEIM:
Søndag 3. januar, kl.11:   
Gudstjeneste på Levanger

Tromsø Døvekirke
Søndag 31. januar, kl.13:   
Gudstjeneste
Søndag 28. februar, kl.13: Gudstj.
Søndag 21. mars, kl.13: Gudstj.

Ungdomsklubb 
i Oslo Døvekirke
Onsdager kl. 18.00 – 21.00

Program høsten 2009:
2.desember:  
Ungdomsklubb
16.desember:  
Ungdomsklubb med nissegrøt

Forbehold om endringer i pro-
grammet! Hold deg oppdatert på 
Oslo Døvemenighets hjemmesi-
der: www.dovekirken.no/oslo

Leksehjelp i Oslo Døvekirke
Annenhver onsdag kl. 16 – 18

Julaftensgudstjeneste i 
Oslo Døvekirke kl. 15.00
Velkommen til visuell gudstje-
neste med poesi, ballett og variert 
musikk. 
Gudstjenesten stemmetolkes.
Medvirkende: Døveprest Terje J. 
Johnsen, Lisa Lind, Olga Papale-
xiou, Øystein Bang m.fl.

Søndag 21.februar, kl.11:   
Gudstjeneste ved Lars Hana. Menig-
hetens årsmøte.
Onsdag 3.mars, kl.18:   
Fastegudstjeneste  ved Trygve Sæthre 
Stabrun

Det er fint om foreldrene kan ta med 
noen kaker til festen.

Påmelding innen 25. des. til Døvekirken:
Tlf. 23 33 43 20 - SMS 97 50 58 08

E-post: oyvind.aspen@dovekirken.no

Velkommen til  
Barnejuletrefest 
i Oslo Døvekirke 

29. desember, kl. 16.00

Samling i kirkerommet 
Leker for barna 

Utlodning av leker m.m. 
Leker og moro 

Kommer Nissen? 
Det er fint om foreldrene kan ta med noen kaker til festen.

Påmelding innen 25. des. til Døvekirken: 
Tlf: 23 33 43 20 

Sms: 97 50 58 06 
E-post: oyvind.aspen@dovekirken.no
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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
Mobiltelefon 917 30 925

Johan Fjellestad, kirketjener
Erling Neergård, organist
Anne Marie Sødal, døvekateket
(under utdanning)

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
Telefon 23 33 43 20
Mobiltelefon 979 65 226
liv.jettestuen@dovekirken.no
Adr.: Vidarsgate 5 a, 0452 Oslo

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

DØVEKIRKENES FELLESmØTE
er i Stavanger 30.-31.januar. Her 
vil alle menighetsråd i Døves 
menigheter møte. I tillegg er alle 
andre (turister) velkommen (ta 
kontakt med din lokale menighet 
for mer informasjon). Selve mø-
tet og overnattingen vil være på 
”Himmel og hav” på Solastrand, 
og søndag kl.10 er det gudstje-
neste m.m.
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Interesserte deltakere på Nordvegen historiesenter.

Gunvald Gjedrem som viking.

Hele gjengen samlet med Haraldsstøtten, Norges nasjonalmonument 
utenfor Haugesund.

Spreke turgåere på søndagens utflukt.

Hege Schøyen og Øyvind Blunk som deler autografen sin med Åse 
Berntsen.

10 og 11 oktober dro 
Idrettsforeningen, Dø-
vesenteret og menig-
heten på tur til Hauge-
sundsregionen.

SORGRUPPE
FOR TEGNSPRÅK
BRUKERE I OSLO 

DØVEKIRKE
8. DESEMBER

Vi starter en tegnspråklig 
sorggruppe for dere som 
har lyst å prate om sorgen 
deres i en gruppe. Det kan 
oppleves som godt og støt-
tende å ha andre å prate 
med. Diakon Randi og dø-
veprest Sunniva vil være 
sammen med gruppen. Vi 
møtes første gang tirsdag 8. 
desember kl. 18.00 – 20.00 
i Oslo døvekirke. Hvis ikke 
datoen passer men du like-
vel er interessert i å være 
med, så gi beskjed til Randi 
på sms 900 50 869.

Høsttur i Rogaland
Tekst og foto: Petter Pettersen

Programmet var allsidig 
med besøk på Nordvegen 
historiesenter, som fortel-
ler om Norges utvikling fra 
gudetro til kristentro.
Videre var vi på god lunch 

på Rica Maritime hotell, 
hvor vi etterpå fikk se en 
filmpresentasjon av nord-
fylket. 

Norges nasjonal monu-
ment, Haraldstøtten, ble 
også besøkt da vi var på vei 
til Stemnestaden leirsted 
hvor vi overnattet. 

20 deltakere pluss besø-
kene hadde her festmiddag, 
og neste dag gudstjeneste 
og tur i skogen før returen 
gikk tilbake til Stavanger.
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Erling Fylling, Rune Friborg og 
Åge Sørhaug nyter vestlandsk 
fergetur.

Trygve Sæthre Stabrun og Leif Gunnar Kvernberg i ivrig samtale.

Kjekt med underholdning; fra v: Viktoria Osdal, Tore Solheim, Karo-
lina Osdal og Hermann Furnes.

Samlingen ble gjennomført 
i helgen 18.-20. september. 
Denne gang var det 48 delta-
kere med.
Vi hadde ankomst fredag et-
termiddag/kveld og ble møtt 
av en hyggelig betjening ved 
Askvoll Fjordhotell. De hadde 
jobbet mye med å tilrettelegge 
for oss både med opphold og 
utflukt på  lørdag.
Vi fikk en deilig laksemid-
dag fredag kveld. Det ble 
under middagen informert om 
programmet for helgen. Det 
meste som skulle skje lørdag 
var tur til Værlandet/Bulan-
det, noe mange så frem til.
Lørdag opprant med ikke det 
aller beste været. Men hva 
gjør vel det? Det finnes klær 
til slikt også, og de fleste 
hadde tatt med riktige klær for 
en utflukt ut i havgapet, hvor 
det både kan blåse og regne. 
Nå ble det heldigvis ikke så 
mye regn på turen likevel.
Vi tok fergen som gikk fra 
Askvoll i 11 tiden. Turen over 
tok ca 1 time, og der ventet 
egen buss på oss. Første stopp 

påskedag, og prekentek-
sten er hentet fra Johan-
nes 11, hvor Jesus vekker 
opp Lasarus fra de døde. 
I sin preken denne søn-
dagskvelden valgte den 
nye presten å fokusere på 
Jesus som livgiver midt i 
dødens verden. Danseren 
Schirin Zorriassateiny 
(bildet), var med sin evan-
geliedans, inngangs- og 
utgangsdans med på sette 
det hele inn i en flott visu-
ell ramme.

Døvestevne i Askvoll
Døvestevne er en snart 40-årig tradisjon der døvemiljøene fra Bergen og Møre møtes til en trivelig helg. Det bruker å være forskjellige 
steder, og det veksles om å være arrangør. I år var det Bergen som var «vertskap» og de hadde lagt helgen til ytre Sunnfjord.

Av: Beate Erga Furland - Foto: Odd Erling Vik Nordbrønd

var et steinbrudd som tok ut 
en spesiell type stein og laget 
bordplater og mye annet ut 
av dette. Det var mange som 
var overrasket over å finne en 
slik industri langt ute i havet. 
Så dro vi videre til en kafé og 
fikk servert en deilig fiske-
suppe. Vi hadde egne guide 
med på turen og fikk masse 
info. underveis. Neste stopp 
var på Temaparken, et lokalt 
museum, som imponerte med 
sin store samling om folk og 
båter lokalt gjennom histo-
rien. Her var også mye fra 
Shetlandstrafikken under kri-
gen, som mange kjenner til fra 
før. Tiden ble nok for knapp til 
å få med seg alt her. Etterpå 
dro vi til Værlandet Båt, der 
vi fikk servert kaffe og vafler. 
Kafeen var et røft lokale som 
tidligere hadde vært et båt-
verksted. Her var det også en 
som spilte bryggedansmusikk 
på trekkspill(!).
Vi var så tilbake til hotellet ca 
kl 19.30. Hvor vi fikk en deilig 
middag. Senere på kvelden 
var det underholdning i salen 
der Bergen og Møre delte på 
ansvaret. 
Søndag var det gudstjeneste 
i den lokale kirken, og denne 
ble lagt til rette ved våre 
prester Lars, Trygve og Odd 
Erling. Så var det tilbake til 
hotellet hvor vi fikk lunsj før 
vi reiste hjemover. 

Både små og store var fornøy-
de med helga, og vi ser fram til 
neste år og er spente på hvor 
det blir. Da håper vi også på 
flere barn fra Bergen!

Ordinasjon og markering 
av Døves Dag

Søndag 27. september ble 
Liv Espeland Jettestuen 
(bildet) ordinert til prest i 
Notodden kirke. Jettestu-
en arbeider, som tidligere 
omtalt, som vikarprest i 
Døvekirken i Oslo. 
Denne ordinasjonsguds-
tjenesten var også en mar-
kering av Døves Dag, og 
dette bar gudstjenesten 
tydelig preg av. Flere av 
leddene i liturgien var på 
tegnspråk og hele guds-
tjenesten ble tolket. Fra 
Døvekirken medvirket 
både Roar Bredvei som 
medliturg og Lisa Lind 
med tekstlesning og poesi. 
Det var biskopen i Agder 
og Telemark, Olav Skje-
vesland, som ledet selve 
ordinasjonshandlingen. 
Denne søndagen i kir-
keåret kalles for høstens 
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Kirkelige handlinger
Døpte
Vestenfjelske:

25. oktober i Kausland kyrkje: 
Alde Bjørghild Solberg
15. november: Lill Ingrid Koppen

Døde
Østenfjelske:

28.august i Nittedal kirke: 
Hanna Nebbenes Vangstuen
30.august i Strømsgodset kirke: 
Målfrid Synnøve Berntzen
9.september i Ås kirke:   
Lindis Asklund
 

Vestenfjelske:
9. november:   
Ingrid Johanne Johansen

Nordenfjelske:
23.august i Finsnes kirke:  
Gunnar Egil Andersen
27.august i Kroken kirke:  
Kjell Kristian Olsen

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

Ønsk deg gaver 
som forandrer  
verden til jul i år.

Ønskeliste

Pengene fra salget av gavene går 
til de som trenger det mest! 

Gavene fås kjøpt på internett hos 
www.kirkensnodhjelp.no eller 
ring 22 09 27 00 (kl. 08:30-15:30)

Takk for gaven!

Geit!

Vann!

Handlenett!

Gris!

På tur med Frelses armeen i Tromsø
17. juni hadde Frelsesar-
meens Hjemmeforbund ut-
fl ukt til Ringvassøya. 

Vi reiste med buss fra Frelsesarmeen 
om formiddagen. Vi stoppet i Hess-
fjorden hos Inger Eliassen som er 
leder i Hjemmeforbundet. 

Der fi kk vi servert kaffe, brød og 
kaker. Der var 32 personer, og det ble 
også holdt andakt. Jeg leste Fader Vår 
med tegn. Etterpå gikk turen videre til 
Grunnfjorden. På turen tilbake stop-
pet vi ved Sykehjemmet på Husnes. 
Vi spiste kokt laks til middag i vinter-
hagen. Etterpå var det kaffe og kaker. 
Der var også andakt i vinterhagen, og 
jeg leste igjen Fader Vår. 

Terje Brendeløkken, som også er døv, 
var med på turen. Det var en fl ott tur 
med fi nt vær.

21. september var det også tur med 
Hjemmeforbundet. Vi reiste med buss 
fra Frelsesarmeen om formiddagen. 
Vi stoppet på en kafé på Ringvassøya 
på Husnes, og der spiste vi fi skesuppe 
til middag. Etterpå kjørte vi videre til 
Grunnfjorden, hvor vi kjørte tilbake 
og tok ferge til Reinøya. Så reiste 
vi til Reinskar kapell, hvor vi fi kk 
servert kaffe og kaker. Det var også 
andakt i kapellet med Fader Vår. Det 
var 38 personer med på turen. Været 

var overskyet med litt sol innimellom, 
men det regnet på turen tilbake.

Jeg går ofte på Frelsesarmeen på lør-
dager og onsdager. Da er der Hjem-
meforbundsmøter, og det er alltid 
hyggelig å være på Frelsesarmeen. 
Der er mange hyggelige mennesker, 
og de vil så gjerne at jeg skal lese 
Fader Vår med tegn. Det er godt å 
få bringe et ord fra Gud til andre 
mennesker.

Så vil jeg ønske dere alle en god jul og 
Guds velsignelse over alles liv. 

Hilsen
Sverre Nordgård, Tromsdalen

Riktig svar sendes redaktøren, og 
det vil bli en trekning med premi-
ering. Det må være innsendt før 
22.desember.

Juletrekryssord
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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

FOTOKONKURRANSE

Øverst fra venstre: Aud Jane Eie (styremedlem), Sigvart Overøye 
(vararepresentant), Arnstein Overøye (nestleder), Kjell Gunnar 
Brekke (vararepresentant), Jarl Åge Tjørn (døveprest), Bjørn Jerstad 
(styremedlem), Petter Pettersen (daglig leder). Nederst fra venstre: 
Sigrun Andersen (vararepresentant), Marit Gjedrem (leder), Torill 
Brekke (vararepresentant), Laila Jerstad (vararepresentant).

Nytt menighetsråd i Stavanger
Her presenteres det nye menighetsrådet i Stavanger. I sist nummer ble det sagt at alle menighetsråd skulle presenteres 
i dette bladet, men det var bare Stavanger som leverte. De andre får komme i 2010.

Ny døvekateket 
i Trondheim
Anne Marie Sødal (28) er tilsatt i Trond-
heim. Hun er fra Torvikbukt på Nordmøre, 
og hun kommer nå fra en kateketstilling 

Vinneren av fotokonkurransen dette nummeret er Stein 
Larsen fra Bergen.

Hans bilde «Roeren» gir et fantastisk inntrykk av mørke 
og lys. Det er et trolsk lys akkurat der roeren befinner 
seg, og hver vanndråpe etter årene blir tydelige mot 
den mørke bakgrunnen. En premie blir sendt til Bergen.

Anne Marie Sødal.

Et gammelt bilde 
dukket opp
Bildet er fra en julefest i Ålesund, trolig tatt i 1968, og 
personene på bildet er:

Bak fra v: Arne Peder Kjelsvik, Peder Lilleeng, Egil Snemyr, Stein 
Molvær, Erling Fylling, Lorents Ness, Ola Solsletten, Inger Anne 
Krogstad
2.rekke fra v: Gerhard Goksøyr, Solveig Olsen, Jarle Standal, 
Trygve Krogstad, ?, Bjørg Ness, Magne Lid, Bjørg Snemyr, Marga-
ret Farstad, Kjell Fiskergård, Einar Djupvik, Inga Garnes
1.rekke fra v: Torbjørg Larsen, Ingrid Iversen, Randi Leira (se-
nere Kvitvær), Margit Strømsheim, døveprest Ragnvald Hammer, 
Torbjørg Fiskergård, Margit Solsletten

i Østfold. Hun 
har  a l l e rede 
noe tegnspråk-
utdanning. Hun 
begynner  en 
gang etter jul, 
og hun vil bli 
presentert mer 
i Døves Blad 
senere.
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B-BLAD

Flott festkake laget av Veronica Troland og Anette Mortensen.

Jorunn Koppen (t.h) var en av drivkreftene da kirken ble bygget i 1989. 
Her er hun sammen med datteren Lilly Koppen Mjanger.

Lill Ingrid Koppen ble døpt denne dagen, og hun er oldebarn av 
Jorunn Koppen. Her er dåpsbarnet sammen med sine foreldre og 
prest Lars.

Den nye menighetsrådslederen Nabai Kauppinen leser tekst, stem-
metolket ved Lars Hana.

Prestene som medvirket, festkledt i rødt for anledningen.

15. november var det stor markering av at Døvekirken 
i Bergen fyller 20 år i høst. Den ble innviet 10. desem-
ber 1989, men av praktiske grunner var festen lagt til 
november.

I festgudstjenesten medvirket konfirmanter, tekstele-
serne Nabai Kauppinen og Thorbjørn Johan Sander, 
tegnspråkpoesi ved Anette Mortensen og ellers prestene 
Roar Bredvei, Odd Erling Vik Nordbrønd og Lars Hana. 
Etterpå var det flott kirkekaffe med hilsener fra døve-
forening, menighet, prost, tidligere ansatte og noen fra 
menigheten i Bergen. 

Det var en flott markering!
OEVN           (Bildene er tatt av Toralf Ringsø.)

Bergen Døvekirke 20 år


