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Andakten i dette nummer er skrevet av døvekateket Anne Marie Sødal

Forventningen ligger i lufta: 

Nå er det snart jul!

Også har jeg tenkt litt: Hvordan var 
 forventningene før den første jula? 

Maria var nok spent – gravid med sitt første 
barn. Kanskje hun hadde vevd og sydd for å 
få klær og tepper til barnet sitt. Kanskje Josef 
hadde snekra en seng som hun gledet seg til 
å legge Jesus i når han ble født. Men så måtte 
de legge ut på en lang reise fordi keiser Au-
gustus ville vite hvor mange som bodde i riket. 
De reiste til Betlehem, og der var det fullt så 
de måtte sove i stallen sammen med dyrene. 
Senga som stod klar hjemme, måtte byttes ut 
med en krybbe – matfatet til dyrene. Det var 
ikke helt som Maria hadde forventet. 

Det var noen gjetere der i nærheten, som var 
ute på markene. De tenkte ikke at noe som 
helst spesielt skulle skje den natten. Men plut-
selig stod en engel foran dem, og han fortalte 
at det var født en frelser, og at de skulle dra 
inn til byen å se ham. Gjeterne, som ble sett 
ned på av alle andre, fikk komme inn i stallen 
og se et lite barn. Og gjennom barnet fikk de 
et glimt av himmel. 

Noen vismenn er også med. De forventet 
store ting. De hadde sett en stjerne som sa 
at en konge var født, men da de møtte opp 
på slottet i Jerusalem, var det ingen som 

visste noe om en liten prins. Til slutt fant de 
ut at det var i en stall i Betlehem det store 
var skjedd. Og da de knelte ned for barnet 
i krybben, skjønte de nok at noen viktigere 
konge enn dette kunne de ikke ha besøkt. Alt 
var annerledes enn de hadde trodd. 

Så tenker jeg at advent er ikke bare en tid for 
julestri, men også en tid for å sette seg ned og 
tenke og undre seg litt over dette store: Jesus 
ble født her nede på jorda – midt i mellom 
vanlige mennesker og midt i mellom vismenn 
og gjetere – født for deg og meg – og helt 
annerledes enn noe vi kunne tenkt oss: Et lite 
barn – verdens frelser.

Så gjør det ingenting om ikke alt blir helt 
som forventet til jul i år. Det er ikke så farlig 
om det er litt støv i krokene, eller om det blir 
færre julekakeslag enn vi hadde tenkt oss. Det 
som er viktig, er Han som ble født, og at Han 
fortsatt lever nå. Og adventstiden er tiden for 
å tenke over: Hva kan vi forvente av Jesus i 
dag? Hvordan vil han møte oss? Jeg tror vi 
kan forvente oss det uventede

For et barn er oss født
en sønn er oss gitt
Herreveldet er lagt på hans skulder,
og hans navn skal være:
Underfull Rådgiver, Veldig Gud, 
Evig Far og Fredsfyrste

Anne Marie

Forvent det uventede...
Når dette blir skrevet, er det er snart tid for å finne frem syvarmet lysestake og adventsstjerne
til å ha i vinduet. Det er tid for lilla duker og 4 lys i adventsstaken. Det er tid for favorittiden min 
– advent. Tid for julegater, julevask og julepynt. Tid for julebakst og gløgg. Tid for hemmeligheter og 
julegaveshopping. Barn som gleder seg og syns tiden går uendelig sakte, og voksne som har alt 
for mye å gjøre og syns tiden flyr av gårde uten å få gjort halvparten av det man skulle ha gjort. 

Rekker vi å bli ferdig, blir det ordentlig jul i år?
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KNUT RUNE SALTNES fra Sandefjord er Døvekirkens 
 representant på KIRKEMØTET som har den samme rolle  
i Den norske kirke som STORTINGET har i vårt land

En uke hvert år samles alle biskopene 
sammen med alle bispedømmerådene 
i landet til én ukes Kirkemøte for å ta 
opp og avgjøre de største og viktigste 
sakene i kirken. Som mange av dere 
husker, var Nora Edwardsen Mo-
sand fra Ål Døvekirkens fremste kir-
kepolitiker i årene fra 2006 til 2009, 

da hun satt i Kirkemøtet og i Oslo bispedømmeråd. Nå er det Knut 
Rune Saltnes som er valgt av alle døvemenighetene i landet til å re-
presentere Døvekirken i Oslo bispedømmeråd og på Kirkemøtet.
I Kirkemøtet sitter denne gangen for første gang to døve. I tilegg til 
Knut Rune Saltnes er det også Marius Berge Eide som ble valgt inn 
som både hørende og døves ungdomsrepresentant fra hele Oslo bispe-
dømme. Knut Rune og Marius sitter i Oslo bispedømmeråd sammen 
med Oslo biskop og mange andre representanter fra Oslo. Alle repre-
sentantene fra Oslo bispedømme kjenner godt til Døvekirkens utfor-
dringer og står sammen for at døve over hele landet skal få en så god 
kirkelig betjening som mulig. 
På årets Kirkemøte var det Knut Rune Saltnes som fra talerstolen in-
formerte om hvilke saker som for tiden er viktigst i Døvekirken, og 
han informerte fra både Døvekirkenes Fellesråds og Døveprostens års-
meldinger fra 2009: 

Noen av hovedsakene han informerte om, var at Oslo bispedømmeråd 
har satt seg klare mål for Døvekirken i årene 
om kommer. Oslo bispedømmeråd har på 
vegne av Døvekirken sluttet seg til 10 viktige 
politiske målsettinger som handler om over-
settelse av Bibelen til tegnspråk, nye liturgier 
på tegnspråk, rett til betjening uavhengig av 
hvor du bor i landet, beredskapsordning osv.  
På noen områder kan Døvekirken sammen-
ligne seg med samene i Norge. De er kommet 
mye lengre i forhold til oversettelse av Bibe-
len, og Kirkemøtet skal neste år behandle en 
egen strategiplan for samisk kirkeliv.  Same-
nes mangeårige arbeid har på mange måter 
oppmuntret også Døvekirken til å fokusere på 
egne rettigheter basert på døves språk og kultur.
Da er det viktig med kirkepolitikere som Nora, Knut Rune og Marius...  
På vegne av hele Døvekirken vil vi takke dere for deres viktige arbeid 
som Døvekirkens representanter i Den norske kirkes Storting (Kirke-
møtet) og for deres arbeid i Oslo bispedømmeråd som har møter hver 
måned i Oslo bispegård. Vi ønsker dere Guds velsignelse over deres 
viktige verv dere er valgt til i Den norske kirke og Døvekirken!

Roar Bredvei.
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DØVES RETT TIL TOLK
VED MØTE MED HELSEVESENET

Døves menighet i Bergen har sammen med Råd-
givningskontoret for hørselshemmede og døvblin-
de, Bergen kommune, sendt brev til Fylkeslegen i 
Hordaland og Helse Vest, Bergen. Diakoniutvalget 
i menigheten har tatt initiativet, og bakgrunnen er 
de problemer som døve ofte opplever i sitt møte 
med helsevesenet fordi det mangler tolk.

I brevet står det blant annet: Det vi ber om, er at det 
at dagens ordninger, både rutiner og økonomi, 
gjennomgås slik at døves rettigheter og helse 
blir ivaretatt, og at det om nødvendig utarbeides 
ny ordninger for å sikre tolking for døve i en 
sykdomssituasjon. Vi mener dette er noe døve har 
rett på; uten en tolkeordning som fungerer får ikke 
døve det samme helsetilbud som andre. En ordning 
som ikke fungerer, er også en helserisiko.

Fylkesmannen i Hordaland har fått brevet og har 
sendt det videre til Helsedirektoratet. De skriver 
at de kan informere helsetjenestene i fylket om det 
ansvaret de har. Men, fortsetter de, dette gjelder 
nok ikke bare Hordaland fylke. Derfor spør de 
Helsedirektoratet om det er aktuelt å utarbeide 
informasjonsmateriell, eller om andre tiltak kan 
settes i verk for å sikre døve rett til informasjon 
og medvirkning og bidra til universell utforming 
av helsetjenestene.

Pasient- og brukerombudet i Hordaland har også 
fått kopi av brevet og har sendt menigheten et 
positivt svar. Der skriver de først at de er opp-
merksomme på problemstillingen og har også 
tidligere tatt dette opp med Haukeland sykehus. 
De viser til at pasienter har rett til informasjon som 
er tilpasset mottakerens individuelle forutsetnin-
ger (pasientrettighetsloven § 3-5). Så skriver de: 
Skulle en pasient møte vansker knyttet til nevnte 
problematikk i sitt møte med helsevesenet, er 
vedkommende velkommen til å ta kontakt her for 
bistand. Altså, dersom du ikke får tolk, kontakt 
Pasient- og brukerombudet i ditt fylke. Ønsker 
du hjelp til denne kontakten kan du få det gjen-
nom rådgivningkontor, døvesenter eller Døves 
menigheter.

I høst var det mange som 
lærte deg å kjenne på en 
ny måte, på medarbeiders-
malingen i Molde. Der 
bidro med sang, vakker 
visuell sang som gikk til 
hjertene våre. Du fortalte at 
du er glad i sang, men det 
på grunn av hørselstapet, 
mistet du noe av det du var 
mest glad. Men du fortsatte 
å bruke salmer som en vik-
tig del av ditt trosliv. Din 
historie og ditt vitnesbyrd 
gjorde inntrykk på oss, og 
vi er takknemlige for det du 
delte med oss.

Kjell Omahr sier ofte om 
seg selv at han er en potet. 
Det er god betegnelse på 
deg. Du er en spennende og 
belest teolog, litteratur- og 
avisleser. Du har aldri holdt 
din rikholdige kunnskap for 
deg selv, men bidradd med 
den i arbeidsfellesskapet, 
til glede og opplysning for 
oss andre. 
Det stråler verdighet og 
ordentlighet når du leder 
prosesjonen ved starten på 
gudstjenesten, og lett skal 
det ikke bli å erstatte deg 
der. Du har også tatt dine 
økter i oppvasken på kjøk-
kenet og bidradd på sosiale 
samlinger i kirken med 
praktiske gjøremål.

Vi er glade for at Kjell 
Omahr fortsatt skal bo i 
Suhms gate og være med i 
fellesskapet i kirken. 
Vi ønsker deg mange gode 
år som pensjonist.

Tor Einar Lie
kirkeverge 

KJELL OMAHR MØRK
ER BLITT PENSJONIST

Kjell Omahr sluttet i 
høst som kirketjener 
og ble pensjonist. Etter 
over 20 år i tjeneste i 
Døvekirken i Oslo valg-
te han å trappe ned og 
ble AFP pensjonist.

Kjell Omahr er en humør-
spreder og har bidradd til 
mye moro, gode historier 
og opplevelse både ved 
lunsj og i kaffepauser.

Hver tirsdag har vi andakt 
med lystenning og bønn i 
Døvekirken i Oslo. Kjell 
Omahr var alltid på plass. 
Dine bønner husker vi. 
I dine bønner har du ofte 
hatt fokus på den ver-
densvide kirke, bedt for 
samarbeid og fred. Det vil 
jeg takke deg for. Du har 
vært en rollemodell for oss 
andre.

Det berører deg når katas-
trofer og ulykker rammet 
grupper og land. Det har du 
også lagt frem i dine bønner 
ved lysgloben. Jeg håper 
du også som pensjonist vil 
være sammen med oss ved 
lysgloben på tirsdagene. 
Vi trenger deg i bønnefel-
lesskapet.
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Det var stor glede i Døvekirken i Trondheim 
under gudstjenesten søndag 24. oktober, da 
Anne Marie Sødal ble innsatt som første kate-
ket i Nordenfjelske Døvedistrikt. Fungerende 
prost Roar Bredvei var med under gudstje-
nesten. Han kom med anbefalelsesbrev til 
menigheten fra Oslo biskop og forrettet selve 
innsettelsen med bønn og håndspåleggelse for 
den nye kateketen. Bønnen Roar ledet, sier 
noe om hvor høytidelig en slik innsettelse er, 
og den store sammenhengen omkring Anne 
Maries tjeneste i Døvekirken og hele vår kirke:

Anne Marie Sødal innsatt i som 
kateket i Døvekirken i Trondheim

”Ukas navn”, og slik fikk 
den nye kateketen uventet 
og hyggelig PR i starten av 
tjenesten. Dette skoleåret er 
hun imidlertid bare en liten del 
i tjeneste; hovedsakelig skal 
hun være student på Høysko-
len i Sør-Trøndelag for å lære 
og utvikle et av de viktigste 
redskapene i jobben, nemlig 
tegnspråket.

Tegnspråket fikk også 
et særlig fokus i selve 

innsettelsesgudstjenesten. I 
Trondheim har tegnspråkpo-
esien en ressursperson i Georg 
Bjerkli, og han hadde en poesi 
både til åpning og avslutning, 
og til nattverden. Der var 
også et poetisk tegnspråk i 
forbindelse med forbønnen, 
hvor Anne Marie og Thomas 
Johannesen sammen tegnet 
”Frans av Assisis bønn”, 
fredsbønnen. 

Spesielt i prekenen prost Roar 
holdt over Matt. 11, 25-30, 
var tegnspråket gjort til et 
selvstendig poeng. Han sa noe 
om tegnspråkets grunnleg-
gende bestanddeler. Han viste 
hvordan håndformer brukes 
til å danne mentale bilder og 
aktivt brukes når de først står 
for noe. For eksempel den 
flate håndformen, som kan 
stå for et ansikt, kan vendes 
innover og da si noe om å 
være lukket, innelukket. Eller 
den kan vendes utover, ut mot 
en annen åpen håndform, og 
da si noe om å møtes åpent, 
med åpne ansikter. Og dette 
poenget brukte han både til 
å knytte an til evangeliet og 
til Anne Maries tjeneste og 
person – den åpenheten og 
utadvendtheten hun utstråler, 
som gjør det lett å slappe av i 
hennes nærvær. Et nøkkelord 
fra evangelieteksten for dagen 
var da også vers 28: ”Kom til 
meg, alle dere som strever og 

”La oss sammen be om Guds velsignelse over 
vår nye medarbeider Anne Marie:
Evige Gud, du som kan bruke oss mennesker i 
din tjeneste, vi takker deg fordi du kaller oss til 
å arbeide i din vingård, alt etter den nådegave 
du gir. 
Vi ber deg, velsign Anne Marie Sødal med din 
Ånd så hun kan gjøre sin tjeneste med troskap. 
Hjelp oss alle å tjene deg med våre nådegaver 
og evner, så vi sammen kan bygge vår menighet 
på den ene sanne grunnvoll, Jesus Kristus, vår 
Herre.”  

bærer tunge byrder, og jeg vil 
gi dere hvile.” – et fint ord til 
innledning for tjenesten.

Omkring Anne Marie Sødal 
til å feire denne flotte dagen 
var ikke bare en stor del av 
menigheten i Trondheim, 
men også medarbeidere hun 
skal samarbeide nært med, 
sogneprest Per Walle som 
ledet gudstjenesten, kapellan 
Erik Gjengedal i Trondheim, 
og vår nye kapellan i Tromsø, 
Arne Lundqvist hadde også 
tatt turen hit, og han tegnet 
leseteksten 2 Mos 3, 11-16. 
I tillegg hadde gudstjenesten 
et sterkt og tydelig innslag av 
Anne Maries familie, både 
små og store som hadde tatt 
turen, foreldre fra utenfor 
Molde, og søsken med fami-
lie. Både mor og far Sødal 
medvirket under forbønnen 
med å lese noen av bønnene.

Etterpå var det stor kir-
kekaffe med kaker og 

godsaker som seg hør og bør, 
sørget for av Trondheims 
daglige leder, Ingrid Karlgård 
Moxness, og en glad og for-
nøyd stemning i kirka. Vi har 
innsatt kateketen vår, hurra! 
Taler og gavehilsener ledsaget 
denne stemningen, og Anne 
Marie fikk også slippe til med 
å takke og si noe om det hun 
vil med tjenesten sin. Et håp 
for henne var å formidle noe 
av gleden ved den kristne tro. 
I så måte skulle vel denne inn-
settelsesgudstjenesten være en 
god plattform å sette ut fra! 
Vi ønsker Anne Marie Sødal 
lykke til – og mye glede - i 
tjenesten som kateket i Trond-
heim!

Rapportert av
Erik Gjengedal
døvekapellan

(Foto: Ingrid)

Den tjenesten som Anne 
 Marie Sødal allerede har 

startet i Trondheim, handler 
om kirkelig opplæring, spe-
sielt rettet mot barn og unge. 
Ansvar for konfirmantunder-
visningen er en av oppgavene 
hun har, og da hun ble innsatt 

denne søndagen, hadde hun 
allerede kommet i sving med 
undervisningen av årets kull, 
som blir presentert på lys-
messa 1. søndag i advent. 
Før denne helga var Anne 
Marie også selv blitt pre-
sentert i Adresseavisa som 
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Søndag 24.oktober 
hadde vi Barnas Dag 
i døvekirken i Oslo. 
Sosunna ble døpt, de 
nye konfirmantene 
våre ble presentert, to 
4-åringer fikk kirke-
bok, og vi ga penger 
til TV-aksjonen og 
Flyktninghjelpen. 

Det var en flott gudstje-
neste med ca 80 personer til 
stede. Mange barn og flotte 
etiopiske drakter i dåpsfa-
milien gjorde gudstjenesten 
levende og flott. Flere tok 
i bruk vår nye barnekrok i 
kirkerommet. Karl og Minh 
Hung dramatiserte teksten 
om den bortkomne sønn, 
og Karl prekte om det å 
ha tålmodighet og håp og 
kjenne gleden av å være et 
fellesskap. Han viste bilder 

STOR DAG I DØVEKIRKEN 24. OKTOBER

av de 33 chilenerne som ble 
reddet opp av gruven, og 
på FN-dagen er det godt å 
merke at man kan glede seg 
sammen med mennesker 
som opplever noe godt, 
selv om man ikke kjenner 
dem. Under bønnevandrin-
gen kunne alle tenne lys, 
skrive bønnelapper, forme 

en takk i plastelina, gi 
penger til Flyktninghjelpen 
og smake på grønnsaker og 
kjenne takknemligheten 
over alt det flotte naturen 
gir oss.
Etterpå spiste vi pølser 
og LiV’erne satte i gang 
morsomme og hyggelige 
aktiviteter for barna. Etter 

foreldremøtet koste vi oss 
med frukt og kaker.
Takk til alle som bidro så 
godt til å skape en veldig 
koselig dag.

Skrevet av 
Sunniva J. Fisknes

(Foto: Jeroen v.d. Kooij)
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21. september 2010 møttes 
en forventningsfull gjeng 
på flyplassen i den italienske 
hovedstaden Roma. De var 
på vei til vakre Assisi, byen 
som ble berømt takket være 
den hellige Frans, og som 
er en viktig pilegrimsby for 
kristne fra hele verden. 

Målet for reisen var årets 
IEWG-kongress med temaet 
“Døvekirkens fremtiden”. 
Fra Norge tilte hele 28 del-
takere, derav 4 ungdommer: 
Minh Hung Lu, Thomas 
Johannessen, Katja Eidesen 
og Marius Berge Eide. På 
kongressen møtte vi folk fra 
Sverige, Danmark, Tyskland, 
Finland, Estland, Storbritan-
nia, Italia og Madagaskar, 
virkelig et fargerikt felles-
skap med fine og spennende 
mennesker som alle hadde 
sitt å bidra med og mye å 
lære av hverandre.

Allerede fra første dagen 
ungdommene komme til 
orde med sin visjon om 
døvekirken og dens frem-
tid. Vi norske ungdommene 
fokuserte på viktigheten av 
trosopplæring diakoni. Vi 
satte ord på at vi ønsker at 
døvekirken skal være en 
trygg plass dit vi alle kan gå 
med våre ulike behov.  
Arbeidet på kongressen 
var delt opp i fire ulike 
workshops, alle med spen-
nende temaer:
• poesi
• sang på tegnspråk
• bibeltekster
• døve med ekstra handicap 

og teknologi i gudstje-
neste. 

Arbeidet i de fire work-
shop’ene ga stort utbytte, 

og alle deltakerne lærte mye 
nytt. Særlig var det flott å se 
resultatene av gruppearbei-
det på gudstjenesten siste 
kvelden. Da fikk de ulike 
gruppene anledning til å vise 
hva de hadde lært, med ulike 
stykker, tegn og sange. 

Stedene vi besøkte, Assisi, 
Umbra og Perugia, har en 
spennende historie, og vi var 
så heldige å få bli kjent med 
denne historien som skriver 
seg tilbake til 1200-tallet og 
Frans av Assisi, helgenen 
som ga bort alt han eide, og 
levde som munk. Han samlet 
en gruppe likesinnede rundt 
seg, og med tiden vokste det 
fram en av Den romersk-
katolske Kirkes største 
klosterordener, med både 
munker og nonner. Frans 
satte i stand en liten kirke 
i Assisi. Denne er tatt godt 
vare på, og rundt den er det 
bygd en stor katedral – altså 
to kirker i én bygning. Den 
gjorde et mektig inntrykk på 
oss ungdommene. Vi syntes 
alle det var veldig spennende 
å se og bli kjent med stedets 
historie – og ikke minst med 
den hellige Frans. 

Hjem kom vi alle sammen 
etter en knall uke. Nye ven-
ner har vi fått, nye kunnska-
per har vi fått, og vi gleder 
oss over å se tilbake på 
turen. Den største gleden er 
alt vi kunne gi til og motta 
fra de andre deltakerne på 
kongressen. 

Hilsen 
Minh Hung Lu og 
Katja Eidesen.

Foto: Lars Hana

Spennende internasjonal
døvekirkekongress i Assisi

ITALIA
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Årets døvestevne er 
historie. Vi var på flot-
te og ærverdige Hotell 
Mundal. Her var det 
gamle godt tatt vare 
på. 

Mange vil nok huske helga 
for mye suppe, men så 
var vi jo også i nærheten 
av Suppehellebreen! 

Noen syntes dette var 
litt morsomt, mens andre 
nok ikke helt hadde san-
sen for det poenget.

Fredag var det mat og 
prat rundt bordene. 

Lørdag var vi på vandring 
i bokbyen, besøkte isbre-
museet, tur til Bøyumbre-
en, underholdning. 

Søndag var det gudstje-
neste i den fine Fjærland 
kirke som lå vegg i vegg 
med hotellet.

Vi ser fram til neste års 
døvestevne. Det blir 
spennende å se hvor 
 Bergen plasserer det.

odevin

Døvestevne i Fjærland, 20.-22.august 2010
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Døvestevne i Fjærland, 20.-22.august 2010

Foto: Lars Hana  
og Odd Erling Vik Nordbrønd
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Kirkelig møte-
punkt 
for døve 
og hørende 
i Drammen

Siden 2004 har Strømsgod-
set menighet samarbeidet 
med Døves Menighet om 
felles gudstjenester. Denne 
gangen møttes vi til guds-
tjeneste i Strømsgodset 
Kirke søndag 12. septem-
ber kl. 11 og til kirkekaffe i 
menighetshuset, ”Villaen”, 
etter gudstjenesten. Lisa 
Lind framførte poesi og 
tolket salmesangen på en 
nydelig måte. Ved orgelet 
på galleriet satt John Leg-
gett med ryggen mot me-
nigheten. Dermed var det 
vanskelig for ham å følge 
med i det som foregikk. 
Dessverre er dette ofte si-
tuasjonen for organistene i 
kirkene våre.

De felles gudstjenestene 
for døve og hørende er blitt 
en god tradisjon i Strøms-
godset, og fra begge sider 
nikkes det gjenkjennende 
når man kommer til kirken. 
Den hørende menigheten er 
strålende fornøyd og synes 
møtet med de døve er en 
berikelse for menighetsli-
vet. Og døvemenigheten 
finner sine plasser helt 
naturlig både i kirken og i 
salongen i «Villaen». Dette 
er slik det skal være!

Én ting er imidlertid døve 

og hørende enige om: Det 
er alt for lite med én gang 
i året. To ganger burde det 
være et absolutt minimum! 
De to prestene i Strøms-
godset menighet er enige i 
dette ønsket, og døvekapel-
lan Siv Henriksen Elstad, 
som deltok for første gang, 
synes også det er en god 
ide. Hun gjorde en fin inn-
sats under gudstjenesten, 
og ga klart uttrykk for at 
samarbeidet hadde fungert 
godt. Det samme sa den nye 
kapellanen i Strømsgodset, 
Magnus Pettersen Kjellin, 
som også deltok for første 
gang. 

Hørende og døve har mye 
å lære av hverandre, også 
når det gjelder gudstje-
nester. Så la oss fortsette 
å møtes! 
Kjære døvekirken for Øst-
landsområdet: Sett av tid 
til oss i Drammen både vår 
og høst!
Hilsen Sissel Roum, 
som også i år fikk være 
klokker.
Foto: Dag Arne Roum.

Redaksjonen kan røpe at 
det planlegges ny guds-
tjeneste i Strømsgodset 
på Maria Budskapsdag.  
Se kalenderen!
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Hevn og menneskeverd
Er motivet for dødsstraff å ta hevn? 
Bør den som dreper ”få smake sin 
egen medisin”?  Jeg mener ikke at 
drap og andre grove forbrytelser bør 
håndteres lettvint av samfunnet.  Vi 
vil ha et trygt samfunn der kriminelle 
ikke har fritt spillerom, men tanken 
på hevn løser ikke noen problemer. 
Flere døde øker ikke respekten for 
menneskeverdet.  Skal samfunnet 
verne om menneskeverdet og livet, 
må samfunnet selv vise respekt for 
alt liv – også deres liv som har tatt 
livet av andre.  Uansett hva vi har 
gjort, er menneskeverdet det samme 
for alle.  Alles liv skal beskyttes og 
alles liv skal respekteres. Samfunnet 
har en oppgave i å beskytte liv og 
ikke ta liv.

Det 5. bud
”Du skal ikke slå i hjel!” slik er det 
5. bud. Det hjelper ikke hvilke gode 
grunner vi har, vi skal ikke drepe. Vi 
skal ikke gå dødens ærend. Gud er på 
livets side. Men står det ikke i Bibe-
len ”øye for øye – tann for tann”? Jo, 
i Det gamle Testamente, men Jesus 
lærte oss å behandle hverandre an-
nerledes. ”Du skal elske din neste 
som deg selv”, lærte han oss. En slik 
holdning kan ikke være forenlig med 
å ta liv – selv ikke av en morder.

Rettsvesenet kan også ta feil
Det så vi så tydelig i Fritz Moen-
saken.  Han ble dømt for to grove 
mord.  Tenk om vi hadde hatt døds-
dom på den tiden han ble dømt. Ville 
han blitt dømt til døden?  Den urett 
som rammet Fritz og som kunne 
blitt enda verre om vi hadde hatt 
dødsdom.  Dødsdom kan gjøre vondt 

verre. Rettssystemet er ikke feilfritt. 
Flere som har vært dømt for grove 
forbrytelser, har senere blitt frikjent. 
I andre land har en nettopp av den 
grunn gått bort fra dødsdom.  Intet 
samfunn som tar livet av uskyldige, 
kan kalle seg et rettssamfunn. 
 

Bare mer vold?
Mange er urolige for den økende 
vold og grove vold i samfunnet.  
Kan trusselen om dødsdom få stop-
pet den verste volden?  Hvis det er 
tilfelle skulle vi tro at samfunn med 
dødsstraff har mindre kriminalitet 
enn andre samfunn. Norge har regnes 
som et trygt samfunn å bo i til tross 
for at vi ikke har dødsstraff. Deri-
mot regnes USA som relativt utrygt, 
til tross for at mange delstater har 
praktisert dødsstraff.  Dødsstraff gjør 
ikke problemet med vold i samfunnet 
mindre.  

Livet har forkjørsrett
Livet er hellig og ukrenkelig. Derfor 
gjelder det også regler for krig, så 
flest mulig liv skal bli spart til tross 
for kamphandlinger.  Vårt samfunn 
har mange andre muligheter for å 
beskytte seg mot de verste kriminelle 
enn å ta livet av dem.  Klungland 
som mistet sin far under NOKAS-
ranet, fortalte på Skavland NRK1 
hvordan han møtte han som drepte 
hans far som medmennesker.  Han 
hadde ikke behov for hevn. Hevnen 
gjør ingen ting bedre.  Når mange 
nå ønsker dødsstraff innført i Norge 
er det sikkert med gode hensikter, 
men det vil ikke føre noe godt med 
seg.  Samfunnet vil trolig bare bli 
mer voldelig.

Dødsdom i Norge?
Skal Norge ta i bruk dødsdom for særlig alvorlige forbrytel-
ser?   Flere enn før både av politikere og velgere vil innføre 
dødsdom i Norge. Er dette et gode vi trenger eller noe som 
kan gjøre vondt verre? Etter Fritz Moen saken bør vi være 
enda mer skeptisk til å gi domstolene en slik fullmakt. 

FOREDRAG PÅ 
ÅPENT HUS OM 
TRANSPERSONER

Torsdag den 7. oktober fikk vi 
på Åpent Hus i Oslo Døvekirke, 
besøk av Marion Arntzen og 
John Jeanette Solstad Remø. 
De fortalte om sitt arbeid for 
transpersoner i Norge. 

Det var et fantastisk foredrag, 
og de fortalte mange sterke 
historier om mennesker som 
helt fra de er små lever med 
sin skambelagte hemmelig-
het; nemlig at de har en annen 
kjønnsidentitet enn den de er 
født med. Jeanette fortalte mor-
somt om sine to identiteter og 
hvordan hun nå lever godt med 
å få være seg selv fullt ut. 

Det var sterkt å se dem fortelle 
om alle dem som ikke tør for-
telle om sine to identiteter fordi 
transpersoner er så livredde for 
å miste ektefellen og familien 
sin. Det er mange triste skjeb-
ner, og Marion og Jeanette 
fortalte om hvor meningsfullt 
det er å gi folk aksept og be-
kreftelse på å la mennesker få 
være seg selv.

Vi anbefaler alle menigheter 
til å invitere dem på besøk og 
fortelle om hva en transperson 
er. Det er gjennom å møte folk 
at man skjønner mer om noe 
som for mange er fremmed og 
uvant.
Se www.stensveen.no for mer 
info.

Skrevet at Sunniva J. Fisknes
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  KALENDER 

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

Østenfjelske distrikt
12.12.10: 
Gudstjeneste i Døvekirken kl. 11.00 
24.12.10: 
Julaftensgudstjeneste på St. Hans-
hjemmet kl. 11.30 
Julaftensgudstjeneste i Døvekirken 
kl 15.00 
16.01.11: 
Gudstj. i Døvekirken kl. 11.
30.01.11: 
Gudstjeneste i Døvekirken kl. 11.00 
13.02.11: 
Gudstjeneste i Døvekirken kl. 11.00 
27.02.11: 
Gudstjeneste i Døvekirken kl. 11.00 
27.03.11: 
Gudstjeneste i Døvekirken kl. 11.00 
Gudstjeneste i Strømsgodset Kirke, 
Drammen kl 11.00 

NB! Forbehold om forandringer 
i programmet. Husk derfor å titte 
innom kalenderen på dovekirken.
no/oslo for å få med deg de siste 
oppdateringene.

JULAFTEN 2010
 i Døvekirken

Kafé i Oslo Døvekirke kl. 14-18 
(middagsservering kl. 16) annen 
hver torsdag (ulike ukenumre)

Ungdomsklubb i Oslo Døvekirke. 
Programmet legges ut på dovekir-
ken.no/oslo .

Program for Åpent hus i Oslo 
Døvekirke annenhver torsdag kl. 
11.30, første kvartal 2011
Dato Tema Navn  
13.jan  Ål folkehøyskole v/Berg-

lind Stefansdottir   
27.jan  Søppelsortering  

v/Renholdsetaten   
10.febr  Elektroniske billetter 

Ruter #  
24.febr  Kirkebygg gjennom 

2000 år v/Tone Britt 
Handberg  

10.mars  Fra Assisi v/Liv Jette-
stuen  

24.mars  Program ikke fastlagt 

Hjertelig velkommen til å møtes i 
kirken og rundt bordene for påfyll 
til hele mennesket.
NB! Forbehold om forandringer 
i programmet. Husk derfor å titte 
innom kalenderen på dovekirken.
no/oslo for å få med deg de siste 
oppdateringene.

Hyggetreff i Storhamar Kirke

i samarbeid med Storhamar menig-
het: Siste onsdag i måneden kl. 
11-13.30.
NB! Forbehold om forandringer 
i programmet. Husk derfor å titte 
innom kalenderen på dovekirken.
no/oslo for å få med deg de siste 
oppdateringene.

Døves menighet  
i Vestfold:
28/1 kl. 16-20: Åpent hus i Sandar 
menighetshus (Gudstjeneste kl. 18)
25/3 kl. 16-20: Åpent hus i Sandar 
menighetshus (Gudstjeneste kl. 18)
9/4 kl. 12: Påskeverksted på Vestfold 
Døvesenter

NB! Forbehold om forandringer 
i programmet. Husk derfor å titte 
innom kalenderen på dovekirken.
no/oslo for å få med deg de siste 
oppdateringene.

Bergen Døvekirke
12. desember kl 18: Gudstjeneste / 
lysmesse. Trygve Sæthre Stabrun
24.desember kl 15: Julaftensgudstje-
neste ved Lars Hana
25. desember kl 13: Andakt og lysten-
ning ved Lars Hana
16. januar kl 11: Gudstjeneste ved 
Lars Hana
30. januar kl 11: Gudstjeneste ved 
Lars Hana
13. februar kl 11: Gudstjeneste ved 
Lars Hana

27. februar kl 11: Gudstjeneste ved 
Trygve Sæthre Stabrun
13. mars kl 11: Gudstjeneste ved 
Trygve Sæthre Stabrun

Velkommen til ÅPEN KIRKE, 
en kort andaktstund i døvekirken 
foran hvert seniortreff på døvesen-
teret. Vi begynner kl 10.30.

Andakt på Konows senter er åpne 
for alle, velkommen på torsdager 
kl 12:
9. desember, 24. desember (jul-
aften), 13. januar, 27. januar, 10. 
februar, 24. februar, 10. mars.

Døves menighet på Møre
Gudstjenester:
Søndag 28.november, kl.1100:          
Familiegudstjeneste i Volsdalen 
kirke i Ålesund. Adventsverksted og 
kirkekaffe etterpå.
Søndag 28.november, kl.1800:          
Lysmesse i Volda kirke. Konfirmanter 
deltar. Middag på kafé kl.1600. Info 
kommer på tekst-tv.
Juleaften 24.desember, kl.1530:        
Gudstjeneste i Volsdalen kirke, Åle-
sund. Barnekor deltar.
Lørdag 8.januar, kl.1500-1900:         
Julefest i Volsdalen menighetshus. 
Middag, samling i kirken, tombola 
og annet program. Pris: kr.150,- for 
voksen, barn gratis.
S ø n d a g  3 0 . j a n u a r,  k l . 11 0 0 :                
Gudstjeneste i Volsdalen kirke, Åle-
sund. Kirkekaffe.
Søndag  27 . februa r,  k l .1100 :              
Gudstjeneste i Volsdalen kirke, Åle-
sund. Kirkekaffe.
Andre arrangementer:
Tirsdag 7.desember, kl.17-20:           
Åpen Kirke i Molde Domkirke 
ved kapell på nordsiden. Prat, mat, 
tombola (ta gjerne med gevinst), 
lystenning.
Onsdag 8.desember kl .11-14:            
Åpen Kirke i Volsdalen menighets-
hus. Adventssamling med god mat. 
Lystenning.
Onsdag 26.januar, kl.11-14:              Åpen 
Kirke i Volsdalen menighetshus. Prat, 
mat, tombola og lystenning.

Trondheim Døvekirke
Gudstjenester:
28. november kl.18 Lysmesse
12. desember kl.11
24. desember kl.15

Hyggetreff og menighetskvelder i 
Klostergt. 60
tirsdager
7. desember kl.11

Tromsø Døvekirke
Det er vanligvis gudstjeneste i Tromsø 
Døvekirke siste søndag i hver måned. 
Merk spesielt gudstjenesten siste 
søndag i november: Lysmesse.
Gudstjenestene annonserer i kalen-
deren på http://www.dovekirken-
trondheim.no/.

Velkommen til å feire 
julaften i Døvekirken

i Oslo 
Det er gudstjeneste

kl. 15.00.
Julemiddag kl. 17.00 

Vi hygger oss, går rundt 
juletreet og avslutter 

med kaffe og kaker.  Alle 
får en liten gave (Ikke ta 

med egne gaver!).
Slutt ca. kl. 21.00.

Alt dette for kr. 100.00!

Påmelding til
Døvekirken i Oslo
 Fagerborggt.12,

0360  OSLO 
tlf: 23 33 43 20,
ttlf: 23 33 43 30, 

eller sms til diakonen: 
90 05 08 69, e-post: 

randi.andresen@dove-
kirken.no

 innen 15. desember.

Kirkelige handlinger
Døpte
Østenfjelske:

24/10, Oslo Døvekirke: Sosunna 
Robel

Vestenfjelske:
4.juli 2010 Liam Aidan Hurtley

Vigde
Østenfjelske:

28/8, Porsgrunn Kirke: Øyvind 
Grande og Tanja Karin Solheim

Vestenfjelske:
12.juni 2010 Catherine Hafstad 
og Jørn Håkon Holsen
10.juli 2010 Iselin Thunestvedt 
Christoffersen og Remi Sandal

Døde
Østenfjelske:

Erling Skrinden 16.02.10, 
Storhamar Kirke.    
Haldis Vatn 18.02.10, 
Døvekirken.    
Hans Nygaard 19.02.10, 
Døvekirken.    
Astrid Marie Sund 04.06.10, 
Nedre Eiker Kirke.    
Otto André Berg 25.06.10, 
Mari Kapell.    
Ann-Mari Stendahl 29.07.10, 
Nordstrand Kirke.    
Monica Edquist 04.11.10,
Borre Kirke  

Vestenfjelske:
7.juli 2010 Harry Ellingsen

Nordenfjelske: 
5/5 Moskenes kirke: 
Jan Peder Olsen
22/6 Kolvereid kirke: 
Ulrik Fredrik Sverdrup
4/10 Vår Frue kirke: 
Ruth Margot Åldstedt
21/10 Havstein kirke: 
Marie Greftegreff
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NORDENFJELSKE 
DØVEDISTRIKT

DØVES MENIgHET, 
TRONDHEIM

www.dovekirken.no/trondheim 
Adresse:  
Klostergata 60, 7030 Trondheim
Telefon 73 51 60 77
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 
Mobiltelefon 480 49 501
erik.gjengedal@dovekirken.no 

Ingrid Karlgård Moxness, 
daglig leder
Mobiltelefon 917 30 925

Johan Fjellestad, kirketjener
Teksttelefon 74 82 74 69
Erling Neergård, organist
Anne Marie Sødal, døvekateket
Mobiltelefon 906 44 665
anne.marie.sodal@dovekirken.no
Sonja Skogvoll
Mobiltelefon 920 46 139
sonja.skogvoll@dovekirken.no

DØVES MENIgHET, 
NORD-NORgE

Tromsø Døvekirke, Jadevegen 10, 
Kroken, 9022 Krokelvdalen

Arne Lundqvist, døvekapellan 
 Mobiltelefon: 991 66 940  
arne.lundqvist@dovekirken.no

Stiftelsen Signo

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

Liv E. Jettestuen, vik.sogneprest
Telefon direkte 23 33 43 21
Teksttelefon direkte 23 33 43 31
Mobiltelefon  979 65 226
liv.jettestuen@dovekirken.no

Sunniva J. Fisknes, døvekapellan
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
(permisjon fra 17. september)

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 

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

DØVES MENIgHET, VESTFOLD

Terje J. Johnsen, seniorprest
Mobiltelefon 928 31 358
terje.j.johnsen@dovekirken.no

Eyolf Berg, 

fung. menighetssekretær
Mobiltelefon 911 76 537
eyolf.berg@dovekirken.no

  SØR-VESTENFJELSKE 
DØVEDISTRIKT

DØVES MENIgHET, STAVANgER
www.dovekirken.no/stavanger 
Kirke og postadresse:
Sandeidgaten 10, 4012 Stavanger
Besøksadresse: 
Saudagaten 11 (Døves Hus)
Telefon/Teksttelefon 51 56 60 88
doves.menighet.stavanger@
dovekirken.no

Jarl Åge Tjørn, døveprest
jarl.age.tjoern@dovekirken.no
Mobiltelefon 92 65 54 19

Petter Pettersen, daglig leder / 
menighetsarbeider
Mobiltelefon 48 10 55 58
gunn Heidi Dybdahl, kateket
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

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:
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
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
Permisjon t.o.m. 31.08.11.

Asgeir Straume, vikarprest
Teksttelefon, telefon  55 51 96 83
Mobiltelefon 959 73 274
asgeir.straume@dovekirken.no

Anita Dalehavn, vik. rådgiver
Teksttelefon 23 33 43 30
Telefon 23 33 43 40
Faks 23 33 43 50
anita.dalehavn@dovekirken.no
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Det er tolk til stede i kontortiden  
tirsdag (9-15) - onsdag (12.30-15) 
- torsdag (9-15).  Dere kan da ringe 
våre døve ansatte og snakke med de 
via tolken.
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   DØVES MENIGHETER

www.dovekirken.no

www.dovekirken.no/oslo
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www.dovekirken.no/bergen

www.dovekirken.no/more

www.dovekirken.no/trondheim

Støtt våre annonsører!
Våre annonsører støtter oss!

HJEMMESIDE
Døves menighet i Vestfold har 
fått egne hjemmesider. Se: 
http://dovekirken.no/oslo/index.
cfm?id=295283
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23-24 oktober ble høstturen til Døves menighet Stavanger 
gjennomført. 32 deltakere fra Haugesund i nordvest til Arendal 
i sørøst møttes til hyggelig samvær i Flekkefjord.

Og på veien til møtestedet var det spennende program for 
alle og gode matpauser.  Været viste seg også fra sin beste side. 
Før vi skiltes søndag, hadde vi gudstjeneste i Søyland kapell 
i Flekkefjord.

(Tekst og foto: Petter Pettersen)

SORG-
GRUPPE 
I BERGEN

Når vi har mistet noen 
vi er glad i, kan det 
være godt å snakke 
om det. Ofte er det 
godt å snakke med 
noen i samme situa-
sjon. Derfor inviterer 
Rådgivningskontoret 
og Døves menighet i 
Bergen til sorggruppe 
på tegnspråk. Kontakt 
Døves menighet i Ber-
gen ved døveprest Lars 
Hana for mer informa-
sjon.

Høsttur i Rogaland

Misjonsmøte i Bergen
15. oktober flyttet misjons-
foreningen sitt møte til dø-
vekirken. Samtidig ønsket 
vi å invitere flere til et åpent 
møte. Grunnen var at vi 

hadde besøk av Internasjo-
nal døvemisjon, Deaf Mi-
nistries International. Lill 
og Neville Muir har drevet 
et imponerende arbeid i 

mange land, og Neville for-
talte engasjert om arbeidet. 
Han er fra Australia, men 
har et visuelt tegnspråk, så 
med litt hjelp på enkelttegn 
fungerte kommunikasjonen 
godt. Lill holdt andakt, 
og det var mulig å kjøpe 
produkter laget av døve i 
flere land. En vellykket og 
engasjerende kveld for oss 
som var med.

Mer informasjon om Interna-
sjonal døvemisjon finnes på 
http://norge.deafmin.org/  

Tekst og foto: Lars Hana.
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Fra 1. september 2010 og 
ut 2011 er jeg konsulent/
rådgiver for Det Norske 
Misjonsselskap (NMS) for 
døve- og blindeskolene på 
Madagaskar. Jeg skal be-
søke øya 4 ganger i året og 
er med på et viktig arbeid 
der. Samtidig håper jeg å 
kunne gi leserne av Døves 
Blad jevnlig informasjon 
om arbeidet.   
Jeg har allerede besøkt 
Madagaskar flere ganger, 
og som oftest har jeg vært 
så heldig å få reise sammen 
med misjonær Ingebjørg 
Finstad. Det har vært en 
opplevelse å få se hva hun 
og andre misjonærer, NMS 
og Den gassiske kirke har 
fått til av skole- og kirke-
lige tilbud til hørselshem-
mede/døve på Madagaskar.                                                                                                  
Nå har jeg akkurat avsluttet 
et 2-ukers besøk der jeg har 
besøkt Antsirabe, Anta-
nanarivo og Mahajanga. 

Det skjer mye nå…! 
- På skolen i Antsirabe 
(FOFAMA) pusser de opp 
de gamle internat- og sko-
lebygningene (se bilder).
- I to hørende klasser i en 
skole i Antsirabe har de et 
prosjekt der de inkluderer 
en del døve elever sammen 
med lærer og tolk.
- De feiret 25 årsjubileum 
for skolen (AKAMA) i An-
tananarivo den 10.10.2010. 
Bilder viser rektor Jules 
som taler.
- Det skal bygges en skole 
og kompetansesenter for 
hørselshemmede i Maha-
janga. Tomten ved Shalom-
senteret ligger klar, og de 

første spadetakene settes 
i jorden om ikke lenge. 
Mamy, skolens rektor gjen-
nom mange år, forteller at 
de allerede har 38 elever, 
og at de i flere landsbyer 
langt fra skolen nå har 
oppdaget mange nye 
hørselshemmede/døve 
barn.

I forbindelse med skolens 
oppstart skal det skal set-
tes i gang en kartlegging 
av hørselshemmede i selve 
byen Mahajanga og i flere 
landsbyer som ligger langt 
fra skolen. Det skal også 
settes i gang en del pilot-
prosjekt:
* Skolen skal forsøke å 
finne flere yngre døve barn. 
Foreldrene skal inviteres til 
skolen for å få tegnspråk-
kurs slik at de kan komme 
i gang med tidligere kom-
munikasjons- og språkopp-
læring. 
* I en av klassene ved sko-
len skal de inkludere både 
hørende og hørselshem-
mede/døve elever.
* Blinde elever skal få et 
klasserom ved skolen til sin 
basisopplæring.
De som er elever ved døve-
skolene på Madagaskar, er 
heldige og får et godt faglig 
tilbud ved skolene, men 
dessverre nås bare ca 10 %.                                                          
Det er derfor fortsatt mange 
som trenger et tilrettelagt 
skoletilbud, men som enda 
ikke er oppdaget. Det er 
også mange foreldre som 
ikke har råd til å sende sine 
barn til skolen. Takk for din 
støtte – den hjelper oss til å 
nå flere…!  

MADAgASKAR 
- OKTOBER 2010
Av Terje Johnsen
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Stille julenatt ved krigsfronten
Av Torbjørn Greipsland 

Den grufulle skytingen 
fra den ene skyttergrava 
til den andre stilnet om 
kvelden 23. desember 1914.  
Julaften lydde plutselig jule-
sangen ”Stille nacht, heilige 
Nacht” fra tyske soldater. 
- Det var mitt livs største 
øyeblikk, skrev den en-
gelske løytnanten Charles 
Bairnsfather seinere.

Den mange mil lange fron-
ten mellom Tyskland og 
Frankrike/England strakte 
seg fra Nordsjøen til grensa 
mot Sveits. Jula 1914 var 
ett av de lyse minnene, 
også bokstavelig talt, i en 
meningsløs verdenskrig.

Soldatene på begge sider 
var krigstrøtte. Skytter-
gravene var en jammerdal. 
Rotter og skitt, råtnende 
lik og blod, boksemat og 
kuler, alt fantes i skyttergra-
vene. Soldatene som hadde 
dradd til fronten med glød 
og entusiasme, var trøtte 
av skyting og drap.  Mange 
ropte «Ned med krigen!»

Skytingen stilnet
Lille julaften langs fronten 
i Belgia stilnet skytingen på 
tyskernes side. De franske 
og britiske offiserene reg-
net med det var stille før 
stormen. Men så kom det 
levende lys opp på kanten 
av de tyske skyttergravene. 
Britene og franskmennene 
svarte med å skyte. Men 

tyskerne skjøt ikke til-
bake.

I stedet fikk de høre jule-
sangen «Stille natt». Først 
sang en tenor akkompag-
nert av en kornett. Det var 
så vakkert. Deretter sang 
de tyske soldatene med.
Lysene som var tent, var 
små lys på juletre. For hver 
20. meter stod det et jule-
tre, og de tyske soldatene 
stod synlige for alle og 
sang. Franske og britiske 
soldater begynte å klappe 
og sang med.

Tid til å gravlegge
Litt før jul hadde tyske 
offiserer tatt initiativet til 
en våpenhvile. Ikke minst 
så det skulle bli tid til å 
gravlegge de døde. Det 
gjorde de 23. desember. 
Etter gravleggingen hilste 
soldater fra begge sider av 
fronten på hverandre.

Det gikk så langt at masse 
soldater fra begge sidene 
kom ut i ingemannsland. De 
utvekslet gaver; sigaretter 
og sjokolade. De sang. Og 
oppdaget at fienden var 

unge menn med drømmer 
om en fredelig framtid. Så 
spilte de fotball. Og det 
kom forslag om å avgjøre 
krigen med en skikkelig 
fotballkamp!

Også offiserene deltok i 
våpenhvilen. Med fare for å 
få alvorlig reprimande. 
Men så kom generalene 
til fronten og truet med 
krigsrett om ikke kampene 
ble tatt opp.

 – Skyt, ellers gjør vi det, 
og det blir ikke på fienden, 
skrek de.
 
Til østfronten
Etter nyttår kom nye sol-
dater i stedet for de gamle. 
Men mange av de tyske 
som hadde vært med på 
våpenhvilen og ikke skutt 
i jula, ble sendt til de mest 
utsatte stedene på øst-
fronten.

Flere slike våpenhviler jula 
ble det ikke så lenge ver-
denskrigen varte. Tvert 
imot vedtok generalene at 
det i kommende høytider 
skulle være ekstra kraftige 
angrep. 

Den felles julesangen hadde 
stilnet, og gjorde det i fire 
krigsår, og enda noen år 
til. KPK.
 
Kilder: Illustrert Historie 
14-2007. www.firstworld-
war.com/features/christ-
mastruce-.htm


