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Andakten i dette nummer er skrevet av Øyvind Aspen

Pinse - liv og lyst
Mens jeg skriver dette, planlegges det og 
øves det til konfirmasjon i Døvekirken 
i Oslo. Jeg vet det er slik i mange av de 
andre døvekirkene rundt om i landet 
også. Det betyr at det er mange nervøse 
konfirmanter som gruer og gleder seg 
til konfirmasjonen. Det er en viktig dag 
i livet for mange konfirmanter. For svært 
mange konfirmanter er dette en viktig tid 
å markere at de ønsker å være tilknyttet 
Døvekirken og det tegnspråklige miljøet 
vi er en del av. Kanskje, vil jeg håpe og 
tro, vil flere av konfirmantene også bli seg 
bevisst sin egen tro på Gud som skaper 
og opprettholder av alt og alle. 

Kristen tro er vanskelig for mange, og det 
er mange misforståelse knyttet til tro. Jeg 
husker godt en gang for mange år siden jeg 
var i Døvekirken for å øve til en gudstje-
neste. Til denne gudstjenesten skulle det 
være en dramatisering av evangelieteksten. 
Jeg og en annen kar med bakgrunn fra en 
karismatisk menighet et sted i Skandinavia 
øvde på denne dramatisering. Et stykke 
ute i dramatisering ba denne karen meg 
om å knele, og da jeg hadde gjort det 
så spurte ham meg: ”Er du kristen?” Jeg 
svarte da litt perpleks: ”Jeg tror da det!” 
Da svarte han: ”Hvis du ikke er sikker, så 
skal du bli det nå!”  Og deretter ba han 
en svært karismatisk bønn og sa med et 
smil ”Nå er du kristen!” Så det med tro er 
noe spesielt, og alle har sine formeninger 
om hvordan det skal uttrykkes. Måten vi 
utrykker det på, er forskjellig, men jeg 
tror det er viktig at vi uttrykker og blir 
bevisste vår egen tro.

Nå er vi midt i den lyseste tiden, og som-
meren nærmer seg raskt med pinse som 
neste store milepæl i kirkeåret. Pinsen 
er alltid 50 dager etter påskedagen og 
feiringen av Jesu oppstandelse. Her på 
Østlandet har vi en fast tradisjon med 
skolegudstjeneste på Myrene rundt pinse. 
Da feirer vi at kirken har ”bursdag” fordi 
Den Hellige Ånd ti dager etter Jesu him-
melfart tar bolig hos apostlene, og de blir 
i stand til å tale og forstå alle språk som 
var i Jerusalem på den tiden. Derfra spres 
budskapet om den oppstandne Jesus som 
nå har tatt bolig i Guds rike. 

Det er ikke så lett å fatte med eget hodet 
hvordan dette går til. Men for å si det 
med Luther: 

”Jeg tror at jeg ikke av egen fornuft 
eller kraft kan tro på Jesus Kristus, 
min Herre, eller komme til ham. Men 
Den Hellige Ånd har kalt meg ved 
evangeliet, opplyst meg, helliggjort meg 
og holdt meg fast i den sanne tro... ” 
(Den lille katekisme). Eller som en 
konfirmant sa det: ”Jesus har gjennom 
Den Hellige Ånd gjort alle disiplene 
om til gigantiske oversettelsesmaski-
ner og kan snakke alle språk, også 
tegnspråk!” 

Vi får tro at pinsen kan bli en tid til både 
mulighet til å spre liv og lys til alle folkeslag 
slik at troen får gjennomslag hos alle, og 
at vi også i fremtiden skal feire gudstje-
neste med tegnspråk i døvekirkene. God 
pinse!  
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La skolene for hørsels-
hemmede leve!
 
Overskriften over tilhører leder i Norges Døveforbund, 
Hanne B. Kvitvær. Hun krever at staten fortsatt står 
ansvarlig for skoler for hørselshemmede, og at Kunn-
skapsdepartementet trekker tilbake varselet om at tre 
av fire statlige skoler for hørselshemmede skal nedlegges. 
Onsdag 27. april gikk vårens vakreste eventyr av stabelen i Oslos gater. 
Demonstrasjonstoget fra Youngstorget til Stortinget var en stor suksess, og 
stortingspolitikerne lovte å høre på og forsikret om at tilbudet til hørselshem-
mede barn i alle fall ikke skulle bli dårligere enn de er nå. Da er det viktig at 
Hanne B. Kvitvær og andre kommer til orde i tiden som kommer på Stortin-
get. 
Mange i Døvekirken har engasjert seg lokalt for å støtte døveskolene. I Ber-
gen har døveprest Lars Hana og menigheten gått klart ut, og i Oslo har døve-
prest Sunniva J. Fisknes og kateket Øyvind Aspen gjort et viktig arbeid med 
å kontakte politikere og skrive faglige leserinnlegg. Og fra døveprosten har vi 
arbeidet mot pressen for å gi informasjon og skape engasjement om saken. 
Hvorfor dette meget store engasjementet?
I de største byene i Norge har staten i snart 200 år hatt ansvar for driften av 
skoler for hørselshemmede. I disse største byene er det også livskraftige og 
aktive døveforeninger og døvekirker. Døveforeningen, døveskolen og dø-
vekirken har representert og representerer tre sentrale søyler i barns og ung-
doms identitetsbygging. 
I likhet med Norges Døveforbund er vi positive til omorganisering av opplæ-
ringstilbudet til hørselshemmede barn og unge. Og i likhet med døveskolene 
har også kirkens trosopplæring måttet endre seg og søke nye former og meto-
der i tråd med utviklingen. 
Gjennom trosopplæringsreformen i Den norske kirke er Døvekirken blitt 
tilført midler for å drive både en aktiv trosopplæring i tilknytning til Døvekir-
kene i de store byene, men også trosopplæring over det ganske land for å gi 
et tilbud til de foreldre som velger at barnet gis et skoletilbud i den kommu-
nen de bor. I de tilfellene samarbeider vi med lokalmenighetene i Den norske 
kirke, som barnet geografisk tilhører.
På samme måte som det er nødvendig å opprettholde døveskolene der språ-
ket og kulturen blomstrer, ser vi at det er nødvendig å opprettholde og også 
etablere nye døvekirker og døvemenigheter hvor både språket, kulturen og 
kirkens liv kan blomstre. Det er en forutsetning for at også alle barn, unge og 
eldre som bor spredt, kan få en god kirkelig betjening ved at kirken kommer 
til dem, og ved at de inviteres jevnlig til døvekirkene hvor språk og kultur 
lever og preger menigheten.
Slik ser vi at døveskolene og døvekirkene følges av i det samme behovet for 
aktive sentrale tilbud, samtidig som distriktene også skal betjenes. 
Derfor istemmer jeg med leder i Norges Døveforbund Hanne B Kvitvær:  La 
skolene for hørselshemmede leve! Likeledes støtter vi hennes forslag og krav 
om at Kunnskapsdepartementet oppretter en arbeidsgruppe som ser på disse 
spørsmålene i et bredere perspektiv. Det ser vi frem til!

Roar Bredvei, døveprost.
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Vikarprest og fungerende sokneprest i Døves 
menighet i Oslo og på Østlandet takker for seg

I august 2009 begynte jeg som vikarprest 
i Døvekirken i Oslo og på Østlandet, etter 
tidligere å ha vært her i praksis i forbin-
delse med teologistudiet. 

1. mai 2011 trer jeg imidlertid over i ny 
stilling som sokneprest på Notodden, 
stedet hvor jeg er født og oppvokst, og 
jeg vil derfor benytte anledningen til å 
takke kollegaer og medarbeidere i hele 
Døveprostiet, og alle som jeg har møtt og 
blitt kjent med i løpet av den tiden som 
jeg har vært her. 

Det å ha hatt tjeneste i Døvekirken har 
vært en lærerik og fin erfaring der jeg er 
blitt møtt av et inkluderende fellesskap 
som har vært preget av åpenhet, raushet og 
varme. Jeg er også blitt kjent med døves 
kultur, språk og visuell teologi. 

Og alt dette vil jeg bringe med meg i min 
videre prestetjeneste.

Jeg ønsker lykke til og Guds velsignelse 
over Døvekirkens videre arbeid. 

fellesråd legge frem en plan 
for gudstjenestereform i 
Døvekirken for Døvekirke-
nes Fellesmøte i Oslo 28 og 
29 mai 2011.

KIRKEMØTET 2011
Den norske kirkes Kirke-
møte ble avholdt i Tøns-
berg 5. – 10. april 2011. 

På åpningsgudstjenesten 

i Tønsberg domkirke del-
tok Marius Berge og Karl 
Fredrik Robertsen med 
henholdsvis tekstlesning 
og poesi. 

På årets Kirkemøte ble 
Hovedgudstjenesten og 
tekstboken i Den norske 
kirke endelig sluttbehand-
let. Nå skal Døvekirkenes 
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Var det fint tur 
til Praha med 
LIV kurs?
”JA,” – sa alle.

Hva opplevde 
dere der?
Vi var først i 
Litomyšl, ca. 1 
½ time fra Praha 
for øst. Det er en 
veldig koselig, 
liten by. Vi ble 
der i to netter. 
Deretter dro vi til 
Praha og var der 
i helgen. Noen av 
deltakerne hadde 
vært i Praha tidli-
gere på ferie. For 
andre var det før-
ste gang. Gam-
lebyen i Praha 
er flott med alle 
klokketårnene.

Var dette siste 
delen av LiV-
kurset?
Ja, og noen av 
oss er glad vie er 
ferdige nå, mens 
andre synes det 
er trist.

Hvor lenge har dere del-
tatt på LiV-kurs?
Vi har vært med i to år. 

Hva har dere lært i løpet 
av kurset?
Vi har lært om det å være 
ledere, samarbeid, skille 
roller mellom privatliv og 
lederfunksjon. Spesielt 

var LUDVIK-helgen en 
fin erfaring, fordi vi lærte 
å bli kjent med oss selv på 
en helt ny måte. Det var 
en 3 netters helg i Øst-
marka. Vi vil på det ster-
keste anbefale nye unge å 
ta LiV-kurset.

Har dere hatt utbytte av 
kurset? 
Hvis ja - hva? 

Å bli kjent med hveran-
dre, få bedre selvtillit og 
forståelse av hva det er å 
være leder.

Hvis nei - hvorfor? 
(Ingen svar)
Hvorfor valgte dere LiV-
kurset?
For å bli bedre kvalifisert 
til oppgaven å være leder. 

Hvilke mål har 
dere etter LiV-
kurset?
På kort sikt å 
være frivillige 
ungdomsledere i 
menighetene, på 
lengre sikt jobbe 
som barne- og 
ungdomsarbei-
dere eller innen 
helse- og sosial-
sektoren.

Synes dere at de 
som nå går på 
MILK, bør ta 
LiV-kurs?
”Ja, absolutt!” 
synger alle. Men 
de må ha tålmo-
dighet, respekte-
re og samarbeide 
med hverandre 
på LiV-kurset. 
Da vil de få en 
rik opplevelse og 
en rik erfaring 
å ta med seg 
videre. De vil få 
nye perspektiver 
på livet, slik som 
vi har fått.

Kanskje YMCA plan-
legger et arrangement 
Praha i tiden 4.-10. aug. 
2013. Kan dere tenke 
dere å delta da?
Vi får vente og se om to 
år. Det avhenger om vi 
har ferie, eller om det 
kolliderer med jobb og 
utdanning.

Årets LiV-kurs ble avsluttet med kurs-
helg i Tsjekkia 23.-27. februar 2011

Karl Fr. Robertsen har intervjuet deltakerne:
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Johan Solheim, Solfrid Lid og Magne Gaustad løser oppgaver.

Sissel Pedersen, Eva Gundersen, Jørn Erik Løvsjø, Britt Olausen og Broder Gundersen forsøker å løse 
påskenøttene som skulle hjelpe fram mot skatten.

Påskefeiring i Døves menighet i Møre

Årets påskefeiring fulgte 
tradisjonen fra de siste år.
Skjærtorsdag kveld var det 
fellesgudstjeneste i Vols-
dalen kirke i Ålesund for 
Metodistkirken, Volsdalen 
menighet og Døves me-

nighet i Møre. I år var det 
av forskjellige grunner en 
enklere gudstjeneste enn 
foregående år.  

Men som vanlig var det 
dekket på fin kveldsmat i 

menighetshuset etterpå.

2. påskedag var det som 
vanlig gudstjeneste kl. 14 
i Volsdalen kirke som var 
pyntet med egg og bloms ter. 
Etterpå var det flott middag 

i menighetshuset ved siden 
av. 

Mer enn 35 personer deltok. 
Etter desserten var det jakt 
på påskeskatten med quiz 
for de voksne og postløp for 
familiene med barn.

Torsdag, 5. påskedag, var det 
Åpen Kirke i et av lokalene 
i Molde Domkirke. Her var 
det også markering av påske. 
Magne Gaustad ordnet fint i 
stand med vafler og kaker.

Vi gratulerer 
Randi D. Rønning 
med 75-årsdagen.
Randi er en av pionerene i 
arbeidet med å bygge dø
vemenighet i Vestfold. Hun 
sitter fremdeles som vara
representant i menighetsut
valget. Vi takker for årelangt 
engasjement. Uten ildsjeler 
som deg, ville det ikke vært 
mulig å bygge menighet. 



7DøvesBlad2/2011

     Døves Menighet, Diakoniutvalget    

 
 
 
DIAKONIUTVALGET I DØVES MENIGHET, BERGEN, ARRANGERER 

TUR TIL LANZAROTE 
fredag 28.oktober til fredag 4. november 2011. 
 
I samarbeid med Vitaltour inviterer Diakoniutvalget til tur til Lanzarote. 
Vitaltour har i flere år arrangert trivselsreiser til Syden for hørende. For mange 
har disse reisene skapt den nødvendige trygghet for å kunne reise ved at de har 
med helsepersonell. Diakoniutvalget mener at også døve må få benytte dette 
tilbudet. Derfor arrangeres en ukestur med tegnspråklige ledere. 
 

 
 
Utreise: fra Flesland fredag 28. oktober. 
Hjemreise: ankomst Flesland fredag 4. november. 
 
Kontakt Døves menighet, Bergen, for påmelding og nærmere informasjon. 
Påmeldingsfrist: 31. mai. 
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BARNAS DAG
I DØVEKIRKEN I OSLO

En gang i løpet av høsten 
og en gang i løpet av våren 
inviterer Døvekirken i Oslo 
spesielt barn og foreldre til 
Barnas Dag.

Nå i vårsemesteret hadde 
vi Barnas Dag 3. april, og 
det var nesten 70 personer 
som hadde funnet veien 
til Døve kirken denne søn-
dagen. 

Dagen ble innledet med fa-
miliegudstjeneste der tema 
var skapelsen. Barne-, ung-
doms- og poesimedarbeider 
Karl-Fr. Robertsen viste 
bilder og fortalte fra ska-
pelsesberetningen i 1. Mo-
sebok. I gudstjenesten ble 
også ”Min egen kirkebok” 
og en dvd med oversettelse 
av boken til tegnspråk, delt 
ut til 4-åringer.

Etter gudstjenesten var det 
servering av pølser, sjoko-
ladekake, boller og frukt 
før det var aktiviteter for 
barna. Organist i Døvekir-
ken, Øystein H. Bang, holdt 
et flott trommekurs som 
viste seg å være meget po-
pulært blant barna, og som 
resulterte i mange flinke 
trommiser.

TT ER 5 DAGER MED UNGDOMMER FRA HELE NORGE. TT ER 
SPEKTAKULÆRE SCENESHOW MED MUSIKK, DANS, DRAMA, 
MED TULL OG TØYS, MED TRO OG UNDRING. TT ER DRØS-
SEVIS AV AKTIVITETER, KRISTENT FELLESSKAP, KREATIV 
UTFOLDELSE, GLOBALT ENGASJEMENT. TT ER UNDERLEIR. 
TT ER HJEMMEFRA. TT ER EN OPPLEVELSE FOR LIVET!

Hele arrangementet blir tegnspråktolket, og deltakerne fra Døvekirken bor 
og spiser på samme skole. Har du ikke meldt deg på ennå? Kontakt Petter 
i Stavanger (doves.menighet.stavanger@dovekirken.no) for å høre om det 
fremdeles er ledige plasser!

Sommerens opplevelse for ungdom:

TT 2011
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Demonstrasjon 
"Vi skal seire"
27. april 2011
Det var demonstrasjon i Oslo 27. april for å redde frem-
tiden for hørselshemmede skolebarn.

Kunnskapsdepartementet ønsker å legge ned tre statlige 
skoler for hørselshemmede i Bergen, Holmestrand og 
Oslo fra høsten 2012. Dette tilbudet skal kommunene ha 
ansvar for videre. Kommunene har ikke økonomi eller 
kompetanse på undervisning for døve og hørselshem-
mede barn.

Hørselshemmede barn, foreldre, tidligere elever på 
døveskolene, pedagoger og NDF har advart regjeringen 
mot denne avgjørelsen og mener at det blir for tilfeldig 
hva kommunene bestemmer seg for å gjøre med under-
visingen til hørselshemmede barn.

Opposisjonen på Stortinget har foreslått for regjeringen 
at denne saken må utredes før skolene nedlegges.

Onsdag 27. april kl 14 gikk 450-500 personer fra Youngs-
torget til Stortinget for å demonstrere for fremtiden for 
hørselshemmede skolebarn. Flere fra Døvekirken i Oslo 
var med, og vi markerte vår støtte til hørselshemmede 
skolebarn. Vi var mange og i alle aldersgrupper.

Vi takker aksjonsgruppa Vade Mecum for deres innsats 
i forbindelse med demonstrasjonen!
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 Åpta 1.-6. august

TMF!

For mer 
For mer informasjon og påmelding, gå inn på www.nmsu.no

Tenmisjonsfestivalen (TMF) er NMS U sin ungdomsfestival på Sørlandet. Her møtes mellom fire og femhundre ungdommer til bibeltimer, misjon, lovsang, bading og kjekke seminarer. 

TMF arrangeres på leirstedet Åpta, som ligger ca. 20 minutter fra Farsund. 

Temaet for årets festival er Aim Higher. Dette temaet handler om å utfordre seg selv til å være Guds disippel. 

Nå kommer utfordringen: Bli med og gjør årets TMF til tidenes beste festival!
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Kirkelige handlinger
Hvis ikke annet er angitt, har handlingen funnet sted i vedkommende 
døvekirke

Oslo og det østenfjelske
Gravferd
08.03.11: Aslaug Vigrestad  St. Hanshjemmet 
  omsorgssenters kapell
15.03.11:  Magnhild Harnæs Fagerborg kirke
13.04.11: Aase Berg

Stavanger og det sør-vestenfjelske
Dåp
25.04.10:  Krisitn Lidal Hovden 
29.09.10: Julian Alexsander Thoresen Bodø domkirke
30.01.11: Mats Emilian Nordmo

Vielse
29.05.10: Bente Gurine Kvitvær og Frank Nordmo  Sjernarøy kirke

Gravferd
26.03.10: Marianne Lindstrøm  Arendal
25.06.10: Jorunn Karin Magnussen Bedehuset Berøa, 
  Stol på Karmøy
29.06.10: Mildred Evelyn Eide Stavanger krematorium
15.07.10: Kurt Willy Knutsen Hinna kirke
27.07.10: Trond Edland Tjensvoll kapell
06.08.10: Arnulf Malmin Pedersen Revheim kirke
18.08.10: Aud Torunn Sola Haugland 
23.02.11; Marie Rosland Orre kyrkje
15.04.11: Kari Bjørheim Strand kirke

Bergen og det vestenfjelske
Dåp
30.01.11:  Matias Skogstad
13.03.11:  Ragnhild Høgelid Yndestad

Gravferd
20.01.11:  Gunnhild Hjørdis Bjørø
28.01.11:  Kristine Olsen  Os Kyrkje
22.02.11:  May Vigdis Solbakken  Hosanger Kyrkje
17.03.11:  Nils Johan Bjørø 
13.04.11:  Willy Einar Johansen  Meland Kyrkje
02.05.11:  Jorunn Koppen 

Møre
Gravferd
10.03.11: Michael Alexander Skaar  Ålesund Kirke
22.03.11: Trygve Leif Krogstad Langevåg Kyrkje

Trondheim og det nordenfjelske
Dåp
06.03.11: Kaja Alisa Meland Urgård
 Ingrid Venås-Johansen
20.03.11:  Selma Helland  Øyer Kirke

Vi ønsker og gratulerer 
vår alles kjære Karin Elise 
Syvertsen med 60-årsdagen 
som var den 17. mars. Du er 
et snilt menneske som bare 
vil andre godt! 

Mange gode klemmer fra 
Beate, Jan og Anders, Terje, 
Ailin, Ylva og Vilje, Yngve, 
Knut, mor, svigermor, Buster 
og resten av familien din.

Karin 60 år
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For mer 
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Tenmisjonsfestivalen (TMF) er NMS U sin ungdomsfestival på Sørlandet. Her møtes mellom fire og femhundre ungdommer til bibeltimer, misjon, lovsang, bading og kjekke seminarer. 

TMF arrangeres på leirstedet Åpta, som ligger ca. 20 minutter fra Farsund. 

Temaet for årets festival er Aim Higher. Dette temaet handler om å utfordre seg selv til å være Guds disippel. 

Nå kommer utfordringen: Bli med og gjør årets TMF til tidenes beste festival!

Det er etter hvert blitt tradisjon at konfirmantene i Den 
norske Kirke samler inn penger til Kirkens Nødhjelp i 
fastetiden. I de fleste menighetene går konfirmantene fra 
dør til dør i sitt eget lokalmiljø. Dette er ofte vanskelig å 
få til for døvemenighetenes konfirmanter som vanligvis 
kommer fra mange forskjellige steder og ikke uten videre 
kan foreta innsamlingen i nærområdene sine.
I Døves menighet i Oslo valgte man derfor å legge konfir-
mantenes innsamling til kaféen i Oslo Døvekirke torsdag 
28. april. Det kom inn hele kr. 754,-! Slett ikke dårlig.
Vi takker både konfirmantene og alle som bidro med 
pengegaver.
-eBe-

Konfirmantene 
samler inn penger 
til Kirkens Nødhjelp

Besøke Madagaskar 
og døveskolen?
For mange i døvemiljøet er Madagaskar et begrep. Fra 
barnsben har vi hørt om døveskolene på Madagaskar og 
det enorme arbeidet Døvemisjonen har nedlagt til beste 
for de døve på verdens 3. største øy. Og mange har i 
årevis hatt en hemmelig drøm om å besøke landet. Nå 
har du muligheten!

I tiden 6.-23. oktober arrangerer Misjonsselskapets eget 
reisebyrå en tur til Madagaskar, der man blant annet 
skal til Antsirabe der døveskolen ligger. Reiseledere blir 
Svein og Bente Kjosavik som begge har lang erfaring 
som misjonærer på Madagaskar. Se mer på http://www.
ravinala.no/kjosavik-2011/. NB! Den enkelte må selv 
sørge for tolk.
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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

Gudstjenester i Oslo
Gudstjeneste og menighetsmøte i 
Døvekirken kl 11.00: 22.05.11 
OsloHimmel, tolket gudstjeneste i 
Oslo Domkirke kl 16.00: 22.05.11 
Høytidsgudstjeneste i Døvekirken 
kl. 11.00: 12.06.11 
Gudstjeneste i Døvekirken 
kl. 19.00: 18.06.11 
Gudstjeneste i Døvekirken 
kl 11.00: 26.06.11 
Gudstjeneste i Døvekirken 
kl. 11.00: 10.07.11 
Kveldsgudstjeneste i Døvekirken 
kl. 18.00: 14.08.11 
Gudstjeneste i Døvekirken 
kl. 11.00: 28.08.11 
Gudstjeneste i Døvekirken 
kl. 11.00: 11.09.11 
Gudstjeneste i Døvekirken 
kl. 11.00: 09.10.11
Gudstjenester i Vestfold
Gudstjeneste i St. Olavs Kapell, 
Sandefjord  kl. 18.00: 20.05.11
Gudstjenester ellers i distriktet
Tolket konfirmasjonsgudstjeneste i 
Haug Kirke på Ringerike 
kl. 11.00: 29.05.11 
Tolket konfirmasjonsgudstjeneste i 
Aurskog Kirke kl. 11.00: 05.06.11 

Ungdomsklubb 
i Oslo Døvekirke 
onsdager kl. 18:
11.05.11
25.05.11
08.06.11
22.06.11 

Liseberg
Vårens 
høydepunkt!
3. – 5. juni (fredag til søndag)
Fornøyelsesparken i Liseberg i 
Gøteborg.
Hvis du er i alderen 13-17 år, så 
sett av denne helgen og bli med 
på en alle tiders tur!

Mer info kommer på http://
www.dovekirken.no/
oslo/?tmpl=activity&id=68567!

Åpent hus i Oslo Døvekirke 
kl. 11.30-13.30 annenhver 
torsdag (like ukenumre) hele 
sommeren.

Kafé i Oslo Døvekirke kl. 
14-18 annenhver torsdag (ulike 
ukenumre) hele sommeren.

Hyggetreff i Storhamar Kirke 
onsdag 25. mai kl. 11.00-13.30.
Sommerfest på CSS torsdag 9. 
juni kl. 15.30.

Følg med hva som skjer, i kalen-
deren på www.dovekirken.no/
oslo. Der vil du finne program-
met for høsten etter hvert som 
det blir klart.

Vestfold
Gudstjeneste i St. Olavs Kapell, 
Sandefjord fredag 20. mai kl. 18.00. 
Åpent hus i Sandar menighets-
hus, Sandefjord fredag 20. mai kl. 
16-20.
Programmet for høsten er ikke fast-
lagt ennå. Følg med i kalenderen på 
www.dovekirken.no/oslo

Stavanger
Etter hver gudstjenesten inviteres det 
til kirkekaffe.
08. mai kl 1400: Gudstjeneste i 
Sviland kapell, Sandnes, kirkekaffe 
i arboret
17. mai kl 1100: 17. mai markering 
med enkel gudstjeneste i kirken
22. mai kl 1100: Gudstjeneste, natt-
verd, menighetens årsmøte
05. juni kl. 1100: Gudstjeneste
26. juni kl. 1100: Gudstjeneste, 
nattverd
14. august kl 1100: Gudstjeneste
28. august kl 1100: Gudstjeneste, 
m nattverd
11. sept. kl 1100: Gudstjeneste og 
menighetsrådsvalg
02. okt. kl 1100: Gudstjeneste, 30.09-
02.10: Tegnspråkpoesihelg 
16. okt. kl 1100: Menighetstur til 
Kristiansand m gudstjeneste, natt-
verd
30. okt. kl 1100: Gudstjeneste, 
nattverd
13. nov. kl 1100: Gudstjeneste
27. nov. kl 1100: Lysmesse, natt-
verd
24. des. kl 1500 : Julaftengudstje-
neste

Kristiansand
19. juni kl 1100: Integrert gudstje-
neste i Lund kirke
03. juli kl 1100: Gudstjeneste på 
NMS sin generalforsamling i Kristi-
ansand (29.06-03.07)
16. okt. kl 1100: Gudstjeneste på 
menighetstur, nattverd
18. des. kl 1100: Integrert gudstje-
neste i Lund kirke

Haugesund
18. sept. kl 1100: Integrert gudstje-
neste i Udland kirke 

Bergen
15. mai kl 11: gudstjeneste ved 
Trygve S. Stabrun. Etter gudstjenes-
ten blir det tur til arboretet på Milde. 
Vi kjører i privatbiler.
17. mai kl 8: flaggheis og frokost.
13. juni kl 18: (2. pinsedag) gudstje-
neste ved Trygve S. Stabrun.
19. juni kl 11: gudstjeneste ved Lars 
Hana. Etterpå blir det hagefest.

TORSDAGSKVELDER I JULI:
I juli er Bergen Døvesenter stengt. 
Men hver torsdag i juli blir det sosialt 
samvær i døvekirken. Vi begynner kl 
18 med en kort andakt eller nattverd, 
deretter blir det kaffe og vafler eller 
kaker. Velkommen!

Møre
Søndag 8.mai, kl.1100:   Gudstjeneste 
i Volda kirke. Konfirmasjon.
Søndag 15.mai, kl.1100:  Gudstjenste 
i distriktet, følg med på tekst-tv og 
hjemmesidene.
Søndag 5.juni, kl.1100: Gudstjeneste 
i Volsdalen kirke, Ålesund, nattverd, 
kirkekaffe.
Søndag 26.juni, kl.1100:  Guds-
tjeneste i Gaustad kapell, Eide på 
Nordmøre. Skjer i forbindelse med 
”Helg på Averøya”.
Fredag 29.juli, kl.1800: Olsokguds-
tjeneste i Borgund kirke, Ålesund. 
Døveprest tolker.
S ø n d a g  7 . a u g u s t ,  k l . 11 0 0 :                   
Gudstjeneste i distriktet, foreløpig 
ikke bestemt hvor.
Søndag  28 .augus t ,  k l . 1200 :                 
Gudstjeneste i Balestrand kirke, Sogn 
og Fjordane. Skjer i forbindelse med 
døvestevne for Bergen og Møre.
Søndag 11.september, kl.1100:           
Gudstjeneste i Volsdalen kirke. Me-
nighetsrådsvalg.
Søndag  2 .oktober ,  k l . 1100 :                 
Gudstjeneste i distriktet, foreløpig 
ikke bestemt hvor.

Andre arrangement: 

Åpen Kirke
Tirsdag 3.mai, kl.1100-1400: Åpen 
Kirke i Volsdalen menighetshus, 
Ålesund. Prat, mat, tombola og 
lystenning.
Onsdag 25.mai ,  kl.1100-1400:           
Åpen Kirke i Volsdalen menighets-
hus. 

Trondheim
  8. mai kl.18
22. mai kl.11
  5. juni kl.11
19. juni kl.11
14. august kl.18
28. august kl.12 på Døvehytta
11. september kl.11
25. september kl.18

Mo i Rana
18. september kl.11 i Mo kirke

Hyggetreff og menighetskvelder
   i 
Klostergt. 60
31. mai kl.11
14. juni kl.19
16. august kl.11
30. august kl.19
13. september kl.11
27. september kl.19

Høstprogrammet for  Tromsø er ikke 
fastlagt ennå. Følg med på www.
dovekirken.no/trondheim

Onsdag 31.august, kl.1100-1400:       
Åpen Kirke i Volsdalen menighets-
hus. 
Tirsdag 20.september, kl.1700-2000: 
Åpen Kirke i Molde Domkirke. Prat, 
mat, tombola og lystenning.
Onsdag 28.september, kl.1100-1400: 
Åpen Kirke i Volsdalen menighets-
hus.

HELG på AVERØY, 24.-26.juni:
Døves menighet i Møre arrangerer igjen en hyggelig helg i flott 
natur. Overnatting skjer i Solfrid Lids barndomshjem i Bådalen 
og hos Magne Gaustad i Øksenvågen. 

Program:     Fredag:   Kveldsmat
 Lørdag: Frokost, tur til Håholmen med omvisning 

og middag, kveldsmat
 Søndag: Frokost, gudstjeneste i Gaustad kapell 

i Eide kommune, middag: Hustadvika 
gjestegård

Kostnader: Middager betaler alle selv. 

Utgifter til måltider i Bådalen og Øksendalen spleiser vi på.

Påmelding: 
Innen 5.juni til døveprest Nordbrønd på mobil: 95 07 83 62 .
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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

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
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

http://dovekirken.no/trondheim/
index.cfm?id=125999 
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

Hege R. Lønning, daglig leder 
Telefon tolk 23 33 43 20
Teksttelefon 23 33 43 30
Mobiltelefon  952 09 906
hege.lonning@dovekirken.no

Sunniva J. Fisknes, døvekapellan
(Permisjon)

Marita Solberg Bjerke,   
vik. prostiprest/døvekapellan 
Telefon direkte 23 33 43 24
Teksttlf. direkte 23 33 43 34
Mobiltelefon: 908 96 590
marita.solberg.bjerke@dovekirken.
no 

Siv Henriksen Elstad,  
prostiprest/døvekapellan
(Permisjon)

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

http://dovekirken.no/oslo/index.
cfm?id=295283 
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

Petter Riisland, organist
Telefon 51 52 20 25
Mobiltelefon 97 77 47 62

Bjørn Jerstad,  
vaktmester/kirketjener
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

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

Gunn Heidi Dybdahl,  
trosopplæringskoordinator
Mobiltelefon 93 88 33 40
gunn.heidi.dybdahl@dovekirken.no

Hanne Dyrendal, rådgiver
(Permisjon)

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

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  
tirsdag (9-15) - onsdag (12.30-15) 
- torsdag (9-15).  Dere kan da ringe 
våre døve ansatte og snakke med de 
via tolken.

   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

Støtt våre annonsører!
Våre annonsører støtter oss!
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Med min erfaring som 
døveprest for døve og 
tunghørte må jeg si hvilke 
sosiale konsekvenser en 
integrert skolegang kan 
medføre for et barn med 
sterkt nedsatt hørsel.

 Hvert år fødes mellom 
40-60 døve barn i Norge. 
95 % av disse opererer i 
sine første leveår, inn et 
Cochlea-implantat (CI) 
i hodet.  Dette er et hjel-
pemiddel som tilbys ved 
døvhet, eller når hørsels-
resten er så liten at en 
ikke har nytte av vanlig 
høreapparat. (cipaa.net) 
CI hjelper øret til å bruke 
ca. 30 lydkanaler. Et øre 
med normal hørsel tar 
inn ca 2-3000 lydkana-
ler. Enkel matematikk 
og menneskelig erfaring 
tilsier at mennesker med 
CI ikke blir hørende. De 
er avhengig av å kom-
munisere med tegnspråk 
i mange situasjoner for å 
oppfatte hva som sies.

Hørselsresultatene av CI 
varierer. En familie jeg 
kjenner har 2 døve barn. 
De har begge operert 
inn CI på begge ørene. 
Hos den ene er begge 
operasjonene mislyk-
ket og vedkommende 

er totalt avhengig av 
kommunikasjon på tegn-
språk. Hos den andre er 
utbyttet av CI-en så stor 
at den har mulighet til å 
leke og prate norsk med 
andre hørende barn i 
nærmiljøet. Denne fami-
lien behersker tegnspråk 
slik at alle i familien har 
mulighet til å oppfatte 
hva som sies. Denne fa-
milien har store barn nå 
og slipper tvangsflytting 
til Trondheim eller til 
den kommunale døve-
skolen i Oslo kommune, 
for at barna deres skal få 
undervisning ut fra sine 
fysiske forutsetninger.

En stor andel mennes-
ker i Norge med nedsatt 
hørsel har hatt og har 
”integrert” skolegang 
siden de fleste foreldre 
ønsker undervisning på 
nærskolen. At valgfri-
heten er blitt såpass stor 
de siste årene, stiller jeg 
meg undrende til. Er det 
på grunn av en forestil-
ling om at CI-opererte er 
blitt hørende? 

Jeg har møtt svært mange 
tunghørte som sier: ”Jeg 
har gått i integrert un-
dervisning. Ingen har 
gjennom de 12 årene 

noensinne spurt meg om 
hva jeg har ment om noe 
som helst. Jeg har heller 
ikke noen venner fra sko-
letiden.” Mange lærere 
for hørende som har en 
døv elev i klassen ser det 
samme. Når jeg har spurt 
lærerne om hvordan den 
hørselssvake eleven fun-
gerer sosialt, svarer de 
med bekymring i ansiktet 
at mange faller utenfor 
i sosiale sammenhenger. 

I 11-12års-alderen bytter 
derfor mange fra hørende 
skole til døveskole. Et-
ter mange år med sosial 
utestengelse viser de stor 
sorg og utrolig nok skam 
over at de ikke har hørt 
nok eller oppfattet nok. 
Det er en stor emosjonell 
påkjenning for barnet og 
også foreldrene.
Kjære Kristin Halvorsen: 
Vær så snill å ta med 
erfaringer om det sosiale 
aspektet ved læring, og 
hjelp foreldre til å kunne 
velge blant flere døve-
skoler for sine barn. Ikke 
frarøv elever med ulike 
former for hørselstap 
muligheten til å få kunn-
skap i et språkmiljø hvor 
de kan være seg selv og 
få venner ut i fra sine 
fysiske forutsetninger 

Nedlegging av statlige døveskoler
av døveprest Sunniva J. Fisknes

Den rødgrønne regjeringen går inn for nedlegging av de statlige dø-
veskolene, etter Midtyngrapportens konklusjoner og tvinger døve 
barn og deres familier til å flytte til Trondheim for å gå på den eneste 
statlige døveskolen.

– uten å måtte flytte til 
Trondheim. 

Sunniva J. Fisknes sin 
artikkel ble trykt i avi-
sen Klassekampen 3. 
mai. Den var på for-
hånd sendt til partiene 
på Stortinget. Partiene 
Høyre og Venstre har 
svart henne og sagt de 
vil ta hennes momenter 
med seg inn i behandlin-
gen av stortingsmelding 
nr. 18. De andre partiene 
har ikke svart i det hele 
tatt.  (red. anm.)

Mange i Døvekirken har 
engasjert seg lokalt for å 
støtte døveskolene.

(Fung. døveprost Roar Bredvei)

På samme måte som det er 
nødvendig å opprettholde 
døveskolene der språket 
og kulturen blomstrer, ser 
vi at det er nødvendig å 
opprettholde og også etab
lere nye døvekirker og 
døvemenigheter hvor både 
språket, kulturen og kirkens 
liv kan blomstre.

(Fung. døveprost Roar Bredvei)

Derfor istemmer jeg med 
leder i Norges Døvefor
bund Hanne B Kvitvær: La 
skolene for hørselshem
mede leve!

(Fung. døveprost Roar Bredvei)
(Se døveprostens leder på 
s. 3!)
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Gudstjenester i forbindelse med påsken 
i Døvekirken i Oslo

Også i år var det lagt opp 
til et spennende og vari-
ert gudstjenesteprogram i 
Døvekirken i Oslo knyttet 
til påskefeiringen. 

Høytiden ble innledet tors-
dag kveld med skjærtors-
dagsmåltid med nattverd. 
Det var fjerde gangen at 
dette ble arrangert, og det 
er i ferd med å bli en fin tra-
disjon. I kirkerommet var 
det dekket et korsformet 
langbord, og det ble benyt-
tet deler av en måltidliturgi 
med temaet ”Sorgen og 
gleden de vandrer til hope”. 
I denne liturgien brukes 
elementer fra det jødiske 

påskemåltidet, som for 
eksempel usyret brød, urter 
og honning, og den leder 
oss over i nattverdsliturgien 
og avsluttes med Herrens 
måltid.  

Langfredag var det pa-
sjonsgudstjeneste der bar-
ne-, ungdoms- og poesi-
medarbeider Karl-Fredrik 
Robertsen viste bilder og 
hadde en vakker og sterk 
dramatisering av deler av 
lidelseshistorien slik den 
er framstilt hos evangelis-
ten Lukas. Vi fulgte Jesus 
på hans lange og tunge 
vandring til Golgata, hans 
korsfestelse, og til han 

roper med høy røst: ”Far, 
i dine hender overgir meg 
min ånd!” og utånder. Og 
vi som var til stede fikk et 
innblikk i Langfredagens 
mysterium og mørke. 

Påskemorgen forandres 
Langfredagens mørke til 
lys, sorgen blir vendt til 
glede, og vi kan synge 
”Påske morgen slukker sor-
gen, slukker sorgen til evig 
tid”. Påskedag var det man-
ge som hadde funnet veien 
til Døvekirken. Dagen ble 
innledet med påskefrokost 
og deretter høytidsgudstje-
neste med nattverd. I pre-
kenteksten møtte vi Maria 

Magdalena og den andre 
Maria på vei til graven, og 
de blir de første vitner til 
Jesu oppstandelse og seier 
over døden. Denne seieren 
over døden forandret ver-
den og er grunnlaget for 
vår kristne tro. Og derfor 
er dette kirkens viktigste 
festdag. Det var flott at 
mange kom og var med på 
denne feiringen. 

I kirkeåret er vi nå i påske-
tiden, og vi kan som kristne 
søstre og brødre se fram 
mot feiringen av Kristi 
himmelfartsdag og Pinse. 
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Pinsen er livets fest
- Pinsen er virkeliggjøringen i verden av påskens budskap; at Gud står på li-

vets side mot det som vil bryte det ned. Pinsen er båret av håp, sier professor 
Øyvind Norderval ved Teologisk Fakultet. 

Hva er pinse? Hvorfor fei
rer vi? Og var det noe med 
Den Hellige Ånd? Tilfeldig 
spurte på gaten vet lite 
om pinsen og pinsens inn
hold. Men Norderval, som 
er professor i oldkirkens 
teologi og kirkehistorie 
ved Det teologiske fakultet, 
Universitetet i Oslo, har 
svarene:
– Kirken feirer ifølge tra
disjonen pinse til minne 
om da Den Hellige Ånd 
kom over urmenigheten i 
Jerusalem på den femtiende 
dagen etter oppstandelsen. 
Det betyr en bekreftelse 
på at de troende ikke var 
overlatt til seg selv. Derfor 
markerer pinsen kirkens 
grunnleggelse, sier Nor
derval.
 – Selve ordet ”pinse” 
er avledet av det greske 
”pentekoste” som betyr 
femti. Samtidig bygger 
pinsefeiringen videre på 
en gammel jødisk fest på 
samme tidspunkt, shavot, 
opprinnelig en innhøstings
fest som etter hvert hadde 
gått over til å bli en marke
ring av at Lovens tavler ble 
gitt til Moses på Sinaifjellet. 
Derfor er pinsen også en 
markering av at de troende 
har gått fra å leve under 
Moseloven til å leve under 
evangeliet.
 
Tunger av ild
Når det gjelder starten 
for pinsen, finner vi den i 
Apostlenes gjerninger, i 
følge Norderval:
– Utgangspunktet for den 

kristne feiringen har vi be
lagt i Apostlenes gjerninger 
kapittel 2,24: "Da kom det 
med ett en lyd fra him
melen som når et veldig 
stormvær farer fram, og 
fylte hele huset der de satt. 
Og det 
viste seg 
for dem 
tunger 
likesom 
av ild, 
som 
delte 
seg og 
satte 
seg på 
hver 
enkelt 
av dem. 
Da ble 
de alle 
fylt med 
Den 
Hellige 
Ånd, og 
de begynte å tale i andre 
tunger, alt ettersom Ånden 
gav dem å tale”, forteller 
Norderval. 
Tidligere leder av leder
rådet i Pinsebevegelsen i 
Norge og pastor i Filadelfia 
Ålesund, OlaEmil Sprake
haug supplerer:
– Pinsen er Guds ånds 
komme over jord på en 
helt annen måte enn i Det 
gamle testamentet. Den 
Hellige Ånd er en skapende 
ånd som utfører Jesu gjer
ning på jord. 

Mindre konkret høytid?
Norderval tror grunnen til 
at folk flest ikke skjønner 

hva pinsen omfatter, er at 
den kan synes som mindre 
konkret enn jul og påske.
 – I julen feires Jesu fød
sel, i påsken hans død og 
oppstandelse. Hva Den 
Hellige Ånd betyr, kan være 

vanske
ligere å 
fatte, sier 
professo
ren. Han 
mener at 
pinsens 
innhold 
ikke er 
noe mind
re viktig 
av den 
grunn.
– Den 
markerer 
livet, at 
livet sei
rer over 
dødens 
krefter 

ved at Gud er nærværende 
i verden. Sprakehaug mener 
pinsen bør feires alle årets 
365 dager.
– Det er viktig at vi ikke 
bare feirer pinse en gang i 
året. Det er i de menighe
ter der Den Hellige Ånd 
får virke at vi ser dynamikk 
og ekspansjon. Den Hellige 
Ånd er gitt alle mennesker 
og gjelder for alle. Guds 
kjærlighet er utøst i våre 
hjerter ved Den Hellige 
Ånd og det er den som 
drar oss inn til Gud, sier 
pastoren.

Kirkepynt og rødfarge
Når det gjelder måter å 

feire pinse på, har vi ikke 
så mange av dem i Norge, 
opplyser professor Nor
derval.
– I kirken markeres pin
sefesten liturgisk gjennom 
bestemte tekster og sal
mer. Den liturgiske fargen 
er rødt, som symboliserer 
de ildtungene som skal ha 
falt over de troende på den 
første pinsedagen. 
Nordmenn har heller ikke 
sterke pinsetradisjoner, 
forteller Norderval.
 –Det er ikke så mange 
gamle skikker som er 
bevart i dag. Men fra mid
delalderen av har pynting 
av kirken med blomster og 
grønt løv hørt pinsen til. 
Det markerer skapelsen 
og livet som Gud utvirker. 
Ellers var pinsedagen den 
dagen da man tradisjonelt 
skiftet fra vinter til som
merklær. I Larvik har de 
en spesiell tradisjon med å 
spise frokost i bøkeskogen 
pinsemorgen, sier profes
soren. Han synes kirken 
godt kunne ha markert 
pinsen tydeligere. 
– Kirken burde i sin for
kynnelse og sin liturgi i 
pinsen enda sterkere un
derstreke at Gud bærer 
det sårbare liv med oss i 
en verden der livet hele 
tiden trues av urettferdig
het, lidelse og vanskjøtsel 
av den jord Gud har gitt 
oss. Pinse uttrykker kir
kens globale perspektiv og 
ansvar. KPK
Tekst: Kristin Winther 
 Jørgensen, KPK


