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Andakt i dette nummer er skrevet av døveprost Roar Bredvei

Gratulerer med konfirmasjonen, 
kjære konfirmant! 
Dere som er konfirmert i år, husker godt fortellingen der Jesus sa til sin mor og sin far: 
«Hvorfor lette dere etter meg? Visste dere ikke at jeg må være i min Fars hus?»

Fjorårets leir var i samarbeid med KFUK – KFUM

Jesus var med sine foreldre til Jerusalem.  

Det var sikkert spennende og fint for ham å være i stor-
byen og oppleve alt som sikkert skjedde i Jerusalem. 

Da de var på vei tilbake til Nasaret, merket de at Jesus 
ikke var med i følget.  De vendte tilbake til Jerusalem og 
begynte å lete.  Vi kan tenke oss at Maria og Josef sikkert 
var engstelige for han. Først etter hele 3 dager fant de 
ham. Og av alle steder var han i Templet. 

Der satt han blant lærerne, lyttet til dem og stilte 
spørsmål. Og alle som hørte ham, undret seg over 

hvor forstandig han var, og hvor godt han svarte. Og Jesu 
foreldre var sikkert også stolte da de hørte det.  

Dere som er foreldre til konfirmantene, og mange av 
oss andre i døvemenighetene, som var med under 

konfirmasjonene i mai, var stolte over konfirmantene. 

Gjennom aktiv deltakelse i gudstjenesten viste de noe 
av det de har lært etter et års konfirmanttid – etter å 

ha vært ”i min Fars hus”, som Jesus sa det.   

Ungdom i Døvekirken har alltid blitt invitert til en 
aktiv konfirmanttid. Og gjennom mange år har kon-

firmantene hatt tilbud om å forstette som konfirmant- og 
ungdomsledere etter at de er konfirmert. I tillegg kommer 
den årlige ungdomsleiren som i år er i Sandefjord, og som 
vi kan lese om i dette bladet. 

Gjennom et aktivt barne- og ungdomsarbeid i Døve-
kirken legges det til rette for at barn og ungdom på 

en god måte kan være i Guds hus, slik også Jesus ønsket 
det som barn og ungdom.

God sommer og god leir! 
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20. juni 2010 
blir en historisk dag
i Døvekirken i Norge
Den 20. juni 2010 vil Oslo biskop Ole 
Christian M. Kvarme forestå en histo-
risk kirkelig handling når han denne 
dagen ordinerer Arne Lundqvist til prest. 
 Ordinasjonen vil finne sted i Kroken 
 kirke i Tromsø, og det er første gang en 
døv ordineres til prestetjeneste i Norge.

I sin ungdom studerte 
Arne på Ansgar bibelskole.  Så, for nesten to år  siden, 
ble Arne utfordret av Oslo biskop, døvepresten i 
Trondheim og døveprosten til å ta den tilleggsutdan-
ning han trengte for å kunne bli døveprest i Tromsø.  
Arne har siden det virkelig stått på med krevende 
 studier, eksamener og praksis som nå fører til at han 
vil bli ordinert til prest i Den norske kirke.  
Oslo biskop har på en forbilledlig måte lagt til 

rette for et studieforløp i nær dialog med Arne selv og med Kirkens 
 Utdanningssenter i Nord (KUN). Oslo biskops engasjement samsvarer 
med Oslo bispedømmes kirkepolitiske målsettinger for Døveprostiet 
som blant annet sier: «Oslo bispedømme skal arbeide for at døve får 
den kompetansen de trenger for å gjøre tjeneste i Døvekirken.» Det er 
sterkt å se at visjoner og målsettinger på denne måten blir virkeliggjort 
når Arne Lundqvist nå ordineres til prestetjeneste i Døvekirken.

Det er likevel ikke første gang en døv nordmann 
blir døveprest. Kjell Omahr Mørk både studerte 
 teologi og ble ordinert til prestetjeneste i USA.   Etter 
at Kjell Omahr hadde vært døveprest i USA i fem 
år, vendte han hjem til Norge. Siden det har han 
tjeneste gjort i Oslo døvekirke som kirketjener med 
noen forkynneroppgaver og noe som prestevikar. 
Slik har Kjell Omahr Mørk vært den første som 
 ryddet veien for prestetjeneste blant døve i Norge. 

Takk, Kjell Omahr!
Ordinasjonen den 20. juni vil bil en stor dag først og fremst for Arne 
Lundqvist og hans familie.  Så vil dagen være stor for menigheten i 
Tromsø/Trondheim, hele Døvekirken i Norge og for Oslo bispedømme 
og Den norske kirke.  I Tromsø vil være mange tilstede den 20. juni, 
både fra menigheten i Tromsø, fra landsdelen og tilreisende fra fjern 
og nær. Og om du som leser, kunne tenke deg å oppleve denne histo-
riske begivenheten så går det både båt, buss og fly til Tromsø denne 
dagen. Og du som ikke blir med, kan glede deg til masse stoff om ordi-
nasjonen i neste Døves Blad.
Gratulerer Arne! Vi gleder oss med deg og ber om Guds velsignelse 
over denne dagen og over din tjeneste i Den norske kirke og i Døve-
kirken!
Roar Bredvei, døveprost
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Vi besøkte kirkesenteret og menig-
heten i Mukdahan og menigheten, 
en førskole, en barnehage og et 
mødrehjem i Bangkok.

Kirkesenteret i Mukdahan betjener 
et prosti med åtte menigheter. Det 
var spennende å høre hvordan de 
arbeider. Særlig spennende var det 
å høre om hvordan de driver opp-
læring av lokale trosopplærere. 

Det hørtes velkjent ut, med samlin-
ger som lignet på våre MILK- og 
LiV-kurs. 

Men høydepunktet på turen for oss 
to som jobber i Døves menighet, 
Bergen, var besøket på døveskolen 
i Mukdahan. 

Døveskolen i Mukdahan har ca. 
300 elever. Skolen er offentlig, og 

det er flott at de lokale myndighe-
tene tar imot støtte fra en kristen 
menighet (De fleste i Thailand er 

Besøk på døveskolen i Mukdahan
i Nordøst-Thailand

I vinterferien i år var vi to fra Døves menighet, Bergen, døveprest Lars Hana og daglig 
leder Guri Kaland Sværen, som var så heldige å få være med Vest-Hordland prosti på 
studietur til Thailand. Lars er gift med diakonen i Askøy, og menighetene i Askøy og 
Fjell støtter et prosjekt som Det Norske Misjonsselskap har i Thailand. Prosjektene 
drives av den lutherske kirken i Thailand. 

buddhister). Det er også flott at den 
lokale lutherske menigheten har 
startet dette arbeidet med å besøke 
og støtte skolen.

Da gruppen fra Norge kom, ble vi 
møtt av et stort skilt. «Welcome 
team from Norway, 03.03.53».  I 
Thailand bruker de den buddhis-
tiske kalenderen, og de er kommet 
til år 2553.  Selv om skoleferien 
egentlig var begynt, ville nesten 
alle elvene vente med å reise hjem 
til etter at vi hadde vært på besøk.

Etter de tradisjonelle hilsningene 
som ble oversatt til og fra norsk 
tale og tegn og thai tale og tegn, 
fikk vi flott tegnspråkpoesi. Elever 
på forskjellig klassetrinn hadde 
øvd inn nasjonalsangen, og flere 
av  Æsops fabler. Vi to som kunne 
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KRYSSORD

VANNRETT:
1. Vaskemiddel
4. Haste
5. God omtale
7. Blomst

LODDRETT:
1. Jentenavn
2. Sjødyr
3. Spise
6. Tre

Løsninger 
side 11.

norsk tegnspråk, oppfattet det meste og var litt «irri-
tert» på avbrytelsene som måtte til fordi poesien først 
skulle oversettes til thai tale og så norsk tale.

Det var også ga-
veoverrekkelse. 
Noen av dere som 
leser Døves blad, 
sendte penger til 
Lars; til sammen 
kom det inn 
kr 2.400,-. Vi viste 
at skolens bordten-
nisbord var øde-
lagt. For kr 2.400,- 
fikk vi kjøpt to 
bordtennisbord 
med tilbehør.

Til slutt fikk vi omvisning på skolen og tid til å prate 
med elevene og to av de tre døve lærerne. De hørende 
norske som ikke kunne tegnspråk, var misunnelige på 
oss som kunne prate direkte med elevene og lærerne. 

Guri
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Oslo Døvemenighet tok opp et offer til dette 
 arbeidet på gudstjenesten 24. januar i år, og det 
kom inn hele kr. 1605,-, et imponerende beløp. 
I forbindelse med 60-årsdagen min (som tilfeldig-
vis også var 24. januar) hadde jeg bedt familie og 
venner om en gave til samme formål. Resultatet 
var at jeg på et møte i Damaskus 9. april kunne 
overrekke en gave på til sammen € 950,- til dr. 
Samer Laham som er leder for MECC-kontoret 
i Syria og ansvarlig for undervisningen av de 
døve ungdommene. En av de norske deltakerne 
på  møtet syntes det var for galt at det ikke skulle 
være et rundt beløp, og la til € 50,-, slik at totalen 
kom opp i hele € 1.000,-, et beløp som kommer 
godt med for en organisasjon som ikke har for 
mye å rutte med. På vegne av patriark Hassim av 
Antiokia og hele Østen takket dr. Laham for gaven 
og lovte at den vil bli brukt i sin helhet til det for-
målet den er gitt til. Patriarken selv var til stede og 
lyste sin velsignelse over både giverne og gaven.

Dr. Laham har også lovet å sende nødvendige 
kontoopplysninger, slik at det blir mulig å over-
føre penger direkte fra Norge til Syria, og jeg ut-
fordrer herved døvemenighetene i Norge til å være 
med og støtte dette arbeidet som er av avgjørende 
betydning for mange av de aktuelle ungdommene. 
Denne utdannelsen betyr faktisk forskjellen på et 
liv som tiggere og kriminelle og et liv der de får 
oppleve seg som verdifulle og verdiskapende res-
surser i samfunnet. I tillegg er det et sterkt kristent 
vitnesbyrd ut i et samfunn der hørselshemmede/
døve blir sett ned på, og der Kirkens mulighet for 
å evangelisere er svært begrensede.

Eyolf Berg 

Gave overrakt til Middle East 
Council of Churches (MECC)

Som mange av Døves Blads lesere vet fra Døvekirkens web-sider, driver MECC et stort 
arbeid for døve flyktningungdommer fra Irak. Målet er å gi dem en datautdannelse, så de 
kan skaffe seg et yrke og bli økonomisk uavhengige. Også syriske døve ungdommer nyter 
godt av det samme utdanningsprogrammet, og mange av ungdommene har etter endt 
utdanning fått godt betalte jobber både i Midt-Østen og i andre land, først og fremst 
Canada og Australia.



7DøvesBlad2/2010



8 2/2010DøvesBlad

  KALENDER 
Gudstjenester i Oslo 
og på Østlandet:
23.05.10: Høytidsgudstjeneste  
i Døvekirken kl. 11.00 
06.06.10: Gudstjeneste i Døvekirken kl. 11.00 
20.06.10: Gudstjeneste i Døvekirken kl. 11.00 
11.07.10: Gudstjeneste i Døvekirken kl. 11.00 
29.07.10: Olsokgudstjeneste i Skedsmo Kirke 
kl. 18.00. 
Se nærmere opplysninger på www.dovekirken.
no/oslo
15.08.10: Gudstjeneste i Døvekirken kl. 11.00 
29.08.10: Gudstjeneste i Døvekirken kl. 11.00 
12.09.10: Gudstjeneste i Døvekirken kl. 11.00 

Faste aktiviteter 
i Oslo Døvekirke:
Åpent hus kl. 11.30-13.30 annen hver torsdag 
(like ukenumre)
Kafé kl. 14-18 (middagsservering kl. 16) annen 
hver torsdag (ulike ukenumre)

Døves menighet 
i Stavanger
Søndag  09. mai kl. 1100: Konfirmasjonsgudstje-
neste i Madlamark kirke
Torsdag 13. mai kl. 1100:  
Konfirmasjonsgudstjeneste i Netlandsnes kapell
Mandag 17. mai kl. 1100 – 1600: 
Åpen kirke med tradisjonell nasjonaldagsfeiring.
Program 17. mai i Stavanger: 
1100 enkel høytidsgudstjeneste.
Film for barna.
Salg av pølser, brus, is, kaffe og kaker.
Tradisjonelle uteleker på lekeplassen.
Hyggelig og sosialt samvær inne. 
Mandag 24. mai kl. 1700: Pinse gudstjeneste m/
nattverd, ved Asgeir Straume. Offer: Madagaskar 
Mandag 06. juni kl. 1100: 
Gudstjeneste, offer: Døves menighet
Søndag 13. juni kl. 1100: 
Gudstjeneste på Utstein kloster v Lars Hana
Kl. 1000 Tur fra Døvekirken i Stavanger.
Grilling etter gudstjenesten. 
Påmelding til Petter Pettersen før 1. juni kl 12.
Søndag 20. juni kl. 1100: Gudstjeneste m/natt-
verd. Offer: Døves menighet. Menighetens års-
møte etter gudstjenesten

Bergen Døvekirke
17. mai kl 8: Flaggheis, frokost, andakt. 
24. mai kl 18: Gudstjeneste ved Lars Hana. 
Mandag 2. pinsedag. Tegn til tale / skrivetolk
6. juni kl 11: Gudstjeneste.
20. juni kl 11: Gudstjeneste ved Lars Hana.

Velkommen til Åpen kirke 
torsdager  kl 10.30 (før seniortreff)
6. mai  - 
20. mai - 
3. juni -
17. juni

Andakt på Konows senter 
onsdager kl 12:
5. mai - 19. mai - 
16. juni nattverd - 30. juni - 
14. juli

Møre:
Søndag 23.mai (1.pinsedag), kl.1100: 
Gudstjeneste i Stordal kirke (konfirmasjon). 
Middag på Nilsgardstunet eller annen kafé et-
terpå.  

Søndag 30.mai, kl.1300: 
Friluftsgudstjeneste på Dyrøya i Ellingsøyfjor-
den, sammen med Ålesunds menigheter 
og KFUK-KFUM. 
Mer info kommer på tekst-TV.

Søndag 6.juni, kl.1100: Gudstjeneste i Kornstad 
kirke på Averøy i forbindelse med menighetstur.

Søndag 18.juli, kl.1100: Gudstjeneste i Brattvær 
kirke på Smøla i forbindelse med Smølastevne.

Søndag 22.august, kl.1100: Gudstjeneste i Fjær-
land kirke (Sogn og Fjordane) i forbindelse med 
døvestevne.
 

ÅPEN KIRKE
Onsdag 26.mai: Tur til Kjellsund leirsted. 
Misjonstema. Middag kr.200,-. Vi organiserer 
transport. Påmelding til døveprest Nordbrønd 
på 950 78 362 innen 21.mai.
 
Onsdag 30.juni: Åpen kirke i Volsdalen me-
nighetshus, Ålesund. Prat, mat og tombola. Ta 
gjerne med en gevinst.

Trondheim Døvekirke
9. mai kl.11 konfirmasjon
24. mai kl.18 
13. juni kl.11 innsettelse ny kapellan

Tromsø Døvekirke
13. mai kl.12.15 konfirmasjon
20. juni kl.13 ordinasjon

1 

Døves menighet i Møre inviterer til: 



Igjen legger Døves menighet i Møre ut på tur til Averøy. 
I år som i tidligere er det Solfrid Lids barndomshjem og hjemmet 
til Magne Gaustad i Øksenvågen som er utgangspunket. Her vil 
det bli overnattinger og bespisning. Her er det plass til rundt 20 
personer. Blir vi flere, så er det f.eks. mulig å leie campinghytter. 
Søndag inviteres det til gudstjeneste i Kornstad kirke kl.11, og 
etterpå blir det middag.  

Program:
Fredag: Ca.kl.2000: Kveldsmat hos Solfrid eller Magne. 

(Dere får informasjon når det nærmer seg.) 

Lørdag: Frokost, turer til Rompa, Bremsneshola og 
Bremnseshatten. Vi har med matpakke.  
Om ettermiddag og kveld blir det måltider i 
Bådalen eller i Øksenvågen. Kanskje vi griller?  

Søndag: Frokost. Etterpå er det gudstjeneste kl.11 i Kornstad kirke kirke. Middag 
etterpå. 

   
Kostnader: Vi spleiser på kostnader til middager og brødmåltider. 

Utstyr:  Turtøy og sko/støvler, sengetøy til overnatting, fint om noen tar med sovepose 
eller dyner – men det er dyner til noen. 

Påmelding: For overnatting og beregning av mat, trenger vi påmelding. Innen 1.juni til 
døveprest Odd Erling Vik Nordbrønd (sms: 950 78 362, e-p: 
odd.erling.nordbrond@dovekirken.no eller på tekst-tlf: 70 16 53 27).  

Overnatting: 10-13 personer i Bådalen, 10 i Øksenvågen. Utover dette, kan det bli 
campinghytter e.l. 

Spørsmål?: Kontakt døveprest Odd Erling, eller: 
  Solfrid: 415 02 543 / Magne: 993 41 689 

Vakre Øksenvågen 
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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/kir-
ketjener
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, 
døveprest 
Telefon: 70 16 53 26
Teksttelefon: 70 16 53 27
Faks: 70 16 53 39
odd.erling.nordbrond@
dovekirken.no
Mobiltelefon 95 07 83 62

Ingunn helland, sekretær

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, vikarprest
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
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Konferansens fokus er, som navnet 
sier, de hørselshemmede, et begrep 
som omfatter alt fra lettere tunghørte 
til døve og døvblitte.

De hørselshemmede vil i årene som 
kommer, utgjøre en stadig større del 
av befolkningen og ikke lenger bare 
blant de eldre. Stadig flere yngre 
mennesker lider av alvorlig hør-
selsnedsettelser som følge av bl.a. 
diskotekstøy og skader forårsaket av 
ørepluggene til mp3-spillere, mobil-
telefoner m.m. 

Mange av dem vil bli helt døve. 
Hvordan møter vi som kirke denne 
gruppen? I dag faller de ofte utenfor 
og isolerer seg fra gudstjenester og 
andre kirkelige sammenhenger. Selv 
ikke i døvemenighetene finner de seg 
hjemme, fordi de ikke har tilstrekke-
lig tengspråkkompetanse! 

Hvordan evner vi som kirke å møte 
hørselshemmede/døve og gi dem 
rom i gudstjenester og andre fora? 
Inkludering og fellesskap er viktige 
stikkord. Årets konferansetema er 
derfor «Livet leves når vi møter hver-
andre» – et tema som er hentet fra den 
jødiske filosofen Martin Buber.

Temaet vil bli belyst av foredrags-
holdere med ulik faglig bakgrunn 
og tilnærming til temaet. Samtlige 
foredrag vil bli gjort tilgjengelige på 
engelsk/tysk og vist på skjerm. Det 
vil også bli lagt til rette for at de som 
har behov for det, kan ha med skrive-/
tegnspråktolk.

Konferansen vil samle hørselshem-
mede og kirkelige medarbeidere 
fra store deler av Europa, fra både 
protestantiske og katolske kirker. 
Den har gjennom årene utviklet seg 

«Livet leves når vi møter hverandre»
(Martin Buber)

til å bli en viktig møteplass for alle 
som er engasjert i arbeidet med å gi 
hørselshemmede deres naturlige rom 
i kirkene. Et spesielt fokus har vært 
på å bevisstgjøre vanlige, hørende 
menigheter på hørselshemmedes/
døves situasjon. 

Europakonferansen for sjelesorg 
blant hørselshemmede er derfor et 
forum der også norske kirkefolk bør 
være godt og synlig representert, for 
å bli bevisstgjort og inspirert, få før-
stehånds kjennskap til nye, tekniske 
hjelpemidler som kan gjøre det lettere 
for store grupper hørselshemmede å 
delta i det lokale gudstjenestelivet, og 
for å presentere det arbeidet som skjer 
for og blant hørselshemmede i Norge, 
enten det er i lokalmenighetene eller 
i døvemenighetene. 

I forbindelse med konferansen innbys 
konferansedeltakerne også til å til-
bringe helgen 11.-12. september som 
gjest hos en lokal menighet.

Interesserte kan få mer info ved å 
henvende seg til DB’s redaksjons-
sekretær (se e-post og tlf.nr. på side 
3). 

Vel møtt i Romania i september – til 
inspirasjon, til møte med kirkekolle-
ger som har mye både å gi og å lære, 
men først og fremst til et fellesskap 
som kan berike og bidra til å bygge 
bro mellom dem som ikke kan høre 
– eller bare delvis kan høre – og den 
hørende verden.

Eyolf Berg, 
sekretær for IVSS – Churchear

Europakonferansen for sjelesorg blant hørselshemmede arrangeres 
annet hvert år av Det internasjonale forbundet for sjelesorg blant hør-
selshemmede (Internationaler Verband für Schwerhörigenseelsorge 
– IVSS-Churchear). Forrige konferanse fant sted i september 2008, 
og det betyr at den neste konferansen finner sted i år, i tidsrommet 
6.-10. september, i Cluj Napoca i Romania.
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FRIENDSHIP
10. - 15. AUGUST 2010

Døvekirken arrangerer sommerleir på Knattholmen.

Dette må du få med deg!

Og ta gjerne med deg en kamerat 
eller venninne!

UNGDOMSLEIREN

U
N
G
D
O
M
SLE

IR
E
N
 2010

NÅR?
10. - 15. august (tirsdag - søndag)

HVOR?
Knattholmen leirsted utenfor Sandefjord.

HVEM KAN DELTA?
Leiren er for ungdom i alderen 13 - 19 år, eller de 
som skal begynne i 8. klasse.

PROGRAM?
Stedet innbyr til gode aktiviteter, både innendørs 
og utendørs.

Eksempler: klatring, båt (kano, kajakk osv.) seilas 
(fembøring), flåtebygging, huska. 

Vi skal ha turdag.

Det blir stranddag med bading, kveldsbålet og 
grilling.

Morgen– og kveldssamlinger med underholdning 
og ettertanke.

Det blir god tid til fritid.

U
N
G
D
O
M
SLE

IR
E
N
 2010

PÅMELDING?
Frist innen: 1. juni!

Send inn påmeldingsslippen i posten til adresse:

Døveprest i Møre,

Borgundveien 124,

6007 Ålesund

- eller kom med samme opplysninger på e-post:

odd.erling.nordbrond@dovekirken.no

Samtidig betales kr. 500,- kr i påmeldingspenger 
til konto: 

3000.17.70124

(Døvekirkens Fellesråd, Fagerborggt. 12, 0360 Oslo)

Det er lov å melde seg på senere; 

Da blir leiren 500,- kr dyrere.

PRIS?
Kr. 2010,- (510 + 1500, inklusive påmeldings penger 
og reise).

Etter 1. juni: 2510,- (510 + 2000, inklusive på meld-
ingspenger og reise).

INFORMASJON:
Alle som er påmeldt vil få tilsendt nærmere infor-
masjon om utstyr, reise, etc. det vil også bli lagt ut 
stoff på nett stedet www.dovekirken.no/oslo

- og du kan bli kjent med leirstedet på

www.knattholmen.no   

SPØRSMÅL:
Kontakt en av oss i hovedkomiteen!
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11-14 februar ble Døvekir-
kens konfirmantleir gjen-
nomført på Raknestunet 
på Osterøy utfor Bergen.

I flott og kaldt vær møttes 22 
konfirmanter, 10 Milkere , 6 
Livere og 10 ledere inkludert 
1 praktikant og 2 ungdomsle-
dere.

Gjennom 4 dager med un-
dervisning, gruppearbeid, opp-
gaver, lek og gudstjeneste på 
søndagen var påskens budskap 
leirens tema.

Innsatsen og iveren var stor 
fra samtlige, både ungdommer 
og ledere. Noen tårer ble også 
felt med avreise på søndagen.

Petter

Konfirmantleiren 2010
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Olsok er dagen vi feirer til minne om 
Olav den Helliges fall på Stiklestad 
i 1030.
På Olsok vender vi blikket bak-
over til kristendommens første tid 
i Norge. 

Vi er på hellig og historisk grunn. 
I følge sagaen har sannsynligvis 
Hellig Olav besøkt Skedsmo i hvert 
fall to ganger. Og alle steder der 
Olav dro, lot han kristenloven opp-
leses. Svært ofte ble det bygget en 
kirke der Olav hadde vært, slik det 
sannsynlig ble gjort her i Skedsmo 
i 1022.

Olsok, 29. juli 2010

Fra sagaen vet vi at Olav den hellige 
var en mann som for hardt fram for 
å kristne landet. Med sverd skulle 
folket kristnes. Men hvordan var 
det mulig for en konge som endog 
var døpt og bekjente seg til kristen-
navnet, å gå fram med slik en rå og 
brutal maktbruk?

Sigrid Undset beskriver på en tref-
fende måte Olav den helliges krist-
ning av landet slik:

«Olav den Hellige var sædkornet som 
ble valgt til at legges i Norges jord, 
fordi den passet til jordsmonnet og 

veiret her.» For å vinne folket for 
Kristus brukte Olav Den Hellige en 
rå og brutal våpenmakt – og i våre 
øyne var det en brutal framferd.

Det er, sett med våre øyne, all grunn 
til å stille spørsmålstegn ved Olavs 
«kristning» av landet som konge. Men 
på en forunderlig måte frambrakte 
Olav den Hellige kristendommens 
gjennombrudd i vårt land, nemlig 
ved å dø på Stiklestad i 1030. Sett 
med samtidens øyne er det derfor 
mulig at tingene ser annerledes ut 
enn hva vi tenker.

Satt på spissen kan vi si at Olav 
Haralds son ikke ble opphøyet til 
helgen fordi han fullførte kristnings-
verket, men fordi han ble opphøyet til 
helgen, fullførte han det. For slaget 
på Stiklestad utløste en ny erkjen-
nelse og forståelse i et helt folk.

Ved slaget på Stiklestad fikk folk 
se det grunnleggende og livgivende 
mønsteret i den nye troen, nemlig 
at man kan seire ved å tape, at man 
kan vinne ved å våge, og ved å gi 
får man. 

Sett med kirkens øyne kan vi si at 
det som skjedde med Hellig Olav på 
Stiklestad, reflekterte det som engang 
skjedde med den store kongen, Jesus 
Kristus: «Hvis ikke hvetekornet faller 
i jorden og dør, blir det bare det ene 
hvetekornet. Men hvis det dør, bærer 
det rik frukt.»

Ingen benekter at Olav den Hellige 
hadde sine feil. Men i rettferdighe-
tens navn må det sies at han utløste 
noe av det fineste i det folket som 
levde seg inn i hans liv og gjerning.
Mot bondehæren står Olav Haralds-
sons lille hær. Men der var alle viljer, 
slik det er skildret i sagaen, smidd 
sammen til én, for å følge kongen 
- seire eller falle med ham. Kongen 
dør, men seirer likevel.

Tradisjonen tro holdes det også i år olsokgudstjeneste i 
Skedsmo kirke, en kirke som med stor sannsynlighet er viet 
Hellig Olav, den helgenen flest kirker i Norden er viet til. For 
tredje året på rad er denne gudstjenesten et samarbeid mel-
lom Nedre Romerike prosti og Døvekirken. Gudstjenesten 
er på tegnspråk og med stemmetolk. Poesimedarbeider og 
danser deltar også. Denne gudstjenesten er først og fremst 
et tilbud for døve på Romerike, men andre er selvsagt også 
velkomne, og vanligvis har det vært satt opp skyss fra Oslo. 
Etter gudstjenesten er det olsokforedrag.

(forts. neste side)
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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

Kirkelige handlinger
Døpte
Østenfjelske:

21/2: Milena Valentina Pedersen 
Sørvestenfjelske: 
25. mai 2010
Krisitn Lidal Hovden
Stavanger Døvekirke

Vestenfjelske:
31. januar 2010. Julius Nikolai Sæthre 
Stabrun. Bergen døvekirke

Nordenfjelske: 
25. april: Isak Smistad Skåle

Døde
Østenfjelske:

16/2:  , Hamar
18/2: Haldis Vatn, Døvekirken
19/2: Hans Nygaard, Døvekirken
24/2: Anne Lise Johannessen, Drammen 
krematorium

Vestenfjelske: 
23.mars i Ulstein kyrkje:  Inga Garnes

Nordenfjelske:
04.02.: Johan H. Folstad (Svanholm sere-
monirom, Trondheim)
22.03.: Erling J. Hansen
23.03.: Torstein Alvsåker (Os kirke)
26.03.: Trygve O. Veddeng
31.03.: Evelyn S. Normann (Svanholm 
seremonirom, Trondheim)
19.04.: Jan G. Pedersen 

Konfirmanter
Østenfjelske:
Oslo Døvekirke 2/5:

Henrik Thorvaldsen Halvorsen, Miriam  
Holter, Silje Larsen, Sondre Uteng Olsen, 
Kristian Rugseth

Porsgrunn 2/5:
Vetle Paus Knudsen 
Søndre Slagen Kirke 8/5:
Sondre Holgersen

Sørvestenfjelske: 
Stavanger: Se bildet på denne siden.

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

Nederste rekke fra venstre: Anne-Sofie Raarup Sennels, Charlotte Jøssang Vågen, Kristine 
Trå Hervig, Elisabeth Kamonrat Hadland. Andre rekke fra venstre: Jarl Åge Tjørn, Daniel 
Frafjord, John Eric Engelstad Thorsen, Kristin Lidal Hovden. Øverste rekke fra venstre: Even 
Dysjaland, Gunn Heidi Dybdahl, Christoffer Raarup Sennels, og Kenneth Leiros.

Konfirmanter i Stavanger

Løsning på kryssord side X

Ett år og fem dager etter sin død ble 
Olav Haraldsson - Olav den Hellige 
- Norges evige konge. På Stiklestad 
ble det gamle makt- og herskerper-
spektivet drept, og det nye tjenerper-
spektivet på kongen oppstår.

Slaget på Stiklestad tar aldri slutt. 
Stadig må vi kjempe en kamp med 
oss selv mot egoismen som råder i 
oss, og som helst også vil råde over 
andre mennesker. Vi må føre en 
kamp mot vår egoisme - den som 
blant annet er med på å ødelegge 
medmennesker, natur, jord, luft og 
vann.

Vi vil lytte oss med undring inn i 
det gåtefulle livsmysteriet som Gud 
alene sitter med koden til, slik at vi 
som Hellig Olav blir hans medarbei-
dere til et liv der det er plass for alt 
og alle. «For den som vil være stor 
mellom dere skal tjene de andre.»

Årets olsokstevne for Nedre Romeri-
ke er også i år lagt til Skedsmo kirke, 
til denne vakre middelalderkirken 
som nettopp er viet Hellig Olav. 

Velkommen til olsokstevne i Skeds-
mo! (Nærmere kunngjøring om felles 
avreise fra Døvekirken i Oslo kom-
mer etter hvert.)
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Ungdomstinget 2010
Skrevet av: 
Katja Eidesen. 

22.-24. januar 2010 
opplevde vi en spen-
nende og interessant 
helg på Ungdomstinget 
2010 (UT10) der til 
sammen mellom førti 
og femti ungdommer 
var samlet. Åstedet for 
årets UT var Mangle-
rud kirke, en flott og 
moderne kirke og svært 
godt egnet foren sam-
ling som UT.

På det fremste bordet 
satt Linda Veronica 
Steinsbø, Iselin Hauge, 
Ingvild Lahti, Minh 
Hung Lu, Marius Berge 
Eide og Katja Eidesen. 
Det har aldri før vært 
så mange døve på UT, 
og det var spennende 
for oss alle. Med oss 
hadde vi fire kjempe-
flotte tolker som gjorde 
en imponerende jobb 
og klarte å følge tråden 
meget bra. 

Hovedtemaet for hel-
gen var «Stress Less», 
et tema som angår oss 
alle. Alle opplever 
stress i hverdagen, og 
det er viktig å ta hensyn 

til helsa og kunne si nei 
hvis det blir for mye. 
Det betyr ikke at vi skal 
trekke oss ut av alt som 
foregår. Det er både 
viktig og bra å være 
aktiv, bare det ikke blir 
for mye. De to andre 
temaene på UT var 
"Demokrati og folke-
kirke" og "Ung, alene, 
asylsøker - med livet 
på vent". Deltakerne på 
samlingen ble fordelt 
på arbeidsgrupper som 
hver tok for seg ett av 
de tre temaene. Vi døve 
kom i gruppene som 
behandlet «Stress Less» 
og «Demokrati og fol-
kekirke».

I løpet av samtalene 
kom det fram mye in-
teressant. Bl.a. ble det 
diskutert hvilket man-

dat Ungdomsrådet i 
Oslo (URO) skulle ha, 
og hva man skal jobbe 
med de kommende tre 
årene. Ett punkt var 
homofiles rett til å gifte 
seg i Kirken på like 
linje med heterofile. 
Etter hard debatt ble 
det vedtatt at URO skal 
gå inn for det. Det blir 
spennende å følge med 
i denne debatten fram-
over. 

Lørdag kveld ble spe-
sielt spennende for de 
døve deltakerne, fordi 
det da ble arrangert 
gudstjeneste på døves 
måte, med døvepres-
tene Sunniva og Roar. 
Minh Hung, Marius 
og jeg fikk medvirke 
ved gudstjenesten, og 
sammen gjorde vi den 

gudstjeneste til en flott 
opplevelse for alle del-
takerne. De fleste hadde 
aldri opplevd en døve-
gudstjeneste før, og 
etter gudstjenesten fikk 
vi mange gode tilbake-
meldinger fra fornøyde 
UT-deltakere. 
UT fikk også besøk av 
biskop Ole Kristian 
Kvarme som stilte opp 
på spørretime, kledd 
som Snekker Andersen! 
En modig og tøft mann 
han der. 

Søndag dro alle hjem 
med nye venner, nye 
minner, nye ting man 
har lært, og slitne var 
alle – men på god måte. 
Neste år skal Ung-
domstinget holdes i 
DØVEKIRKEN 
I OSLO!!! 
Det betyr at vi får en 
stor del av ansvaret 
med å forberede en in-
teressant og spennende 
samling der vi får mu-
ligheten til å presentere 
kirken vår for en stor 
gruppe hørende ung-
dommer. 

Takk for en flott helg 
sammen til dere som 
var på UT10. 


