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Roser ble lagt på vannspeilet i Middelalderparken under gudstjenesten på døves kulturdager.
Rosen er symbol på Jesus Kristus, og etter 22. juli også symbol på medmenneskelighet.
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Asgeir Høgli, Trosopplærer i Døvekirken,  Vestfold og Telemark

Advent er en fin tid!
Adventstiden markerer starten på et 
nytt kirkeår. 

Til hver eneste søndag, gjennom hele 
kirkeåret, er det plukket ut bibeltekster 
som forteller oss noe viktig. Bibel tekster 
som viser oss hvem Jesus er og hva Gud 
vil med livene våre. De søndagene vi 
ikke deltar i en gudstjeneste, kan vi finne 
oversikt over søndagens bibeltekster bak 
i Bibelen, og lese dem selv.  I løpet av et 
år vil vi da få oppleve alle de fine fortel-
lingene og alle de viktigste sannhetene 
for troen og livet vårt.

De siste ukene før jul kalles advent. 
 Advent er en fin tid!

Men adventstiden kan også være en 
alvorlig tid. Og til og med ganske trist! 
For når det virker som om alle andre er 
både glade og forventningsfulle, kan det 
kjennes ekstra vondt å være alene, eller 
føle seg utenfor og ensom.

Uansett hvordan vi føler det, er advents-
tiden en slags ventetid frem mot jul og 
julens glade budskap.

Ordet advent kommer opprinnelig fra et 
uttrykk som betyr «Herrens komme». Og 
adventstidens tekster viser oss at julens 
fortelling om Jesusbarnet, bare er begyn-
nelsen.  Juleevangeliet beskriver bare en 
liten del av den store fortellingen, av det 
store bildet. Et bilde vi får se nye biter av 
hver gang vi leser eller får fortalt noe fra 
Bibelen. Og etter hvert sitter vi igjen med 
et mer og mer helhetlig bilde av hvem 

Jesus er og hva han har gjort og fortsatt 
gjør for oss. 

Adventsøndagenes bibeltekster forteller 
om hvordan Jesus kom til jorden for å 
frelse sitt folk, den gangen for over to 
tusen år siden. Men også hvordan han 
kommer til oss i dag og hvordan han én 
gang skal komme igjen. 

Jesus kom som den Messias-kongen det 
var profetert om i det gamle testamentet 
– uten at de som så det, egentlig forsto 
hva som skjedde.

Og som kristne venter vi på at Jesus skal 
komme tilbake til jorden for å gjøre slutt 
på alt som er ondt, vondt og vanskelig. 
Vi har grunn til å glede oss til denne 
«Herrens dag»!

Og mens vi venter, utfordres vi til etter-
tanke og et liv i tro på Jesus - her og nå. 
Et liv i bot – eller i «den daglige omven-
delse», som boten også er blitt kalt.

Det passer derfor godt at det er fiolett – 
botens farge – som hører adventstiden 
til. Den inneholder jo både kjærlighetens 
varme rødfarge og den blå himmelfargen, 
sannhetens farge. 

For adventstiden skal gi rom for både 
jublende glede og forventning, etter-
tankens  selvransakelse og omsorgsfull 
medmenneskelighet.

Advent er en fin tid!



3DøvesBlad4/2011

DøvesBlad
Menighetsblad for

Døvekirkene i Norge

Utkommer med 4 nr. årlig

Ansvarlig utgiver:
Døveprosten i Norge

Fagerborggaten 12, 0360 Oslo

www.dovekirken.no

Frivillig kontingent
Valgfritt beløp, f.eks. kr 150,- pr. år

Konto
3000 17 70 124

Adresse for betaling
og abonnement:

Døves Blad
Fagerborggaten 12, 0360 Oslo

Regnskap:
Døveprosten i Norge

Ekspedisjon:
Designtrykkeriet AS, Bergen

Ansvarlig redaktør:
Fung. døveprost Roar Bredvei

Redaksjonssekretær:
Eyolf Berg

Mob. 91 17 65 37
E-post: ebe@ebe-data.com

Alt stoff til bladet sendes
redaksjonssekretæren på e-post.

Layout
Andata (post@andata.no)

Frist for stoff til bladet:
15. februar - 1. mai

15. august og 15. november

Annonsepriser:
Kontakt utgiveren

Fagerborggaten 12, 0360 Oslo

Døvemisjonsarbeidet
på Madagaskar

Støtt innsamlingsaksjonen
for døve på Madagaskar

Døvemisjonen
Døvekirken

Fagerborggaten 12, 0360 Oslo

Bankgiro:

6029.09.52959

Medmenneskelighet
Det vi er minnet om denne høsten er hvor 
 avhengige vi er av hverandre. Det er mye 
som knytter oss sammen. Selvfølgelig knytter 
 familiebånd oss sammen. I tillegg vennskap, 
naboskap og andre relasjoner. 
Og så er språk og kultur limet som knytter oss sammen. Et venn-
lig smil sammen med ”god morgen” eller et ”hei” lyser opp 
 dagen for oss. Og når noen stiller seg på en scene i døvemiljøet i 
regi av Teater Manu, amatørteater i døveforeningene eller i våre 
mange døvekirker, kjenner vi at smilet, tårene og gleden kommer 
frem i oss, og før og etter samlingene møter vi hverandre over en 
kopp og en prat. Og så er språket aller viktigst når vi setter oss 
ned med en kopp kaffe og kjenner at vi ”hører sammen”, og at vi 
er avhengig av hverandre.
Det fremste symbol på døvemiljøets språk- og kulturfellesskap 
er Døves kulturdager som arrangeres hver høst. Denne gang ble 
Døves Kulturdager arrangert på selveste Døves Dag. Døves Dag 
er en internasjonal dag som feires hvert år siste søndag i  septem-
ber. Og på Døves Dag settes det fokus på medmenneskelighet og 
solidaritet i døvemiljøet.
På Døves Dag i år arrangerte Døves menighet i Oslo med funge-
rende sokneprest Siv Henriksen Elstad i spissen en Kulturguds-
tjeneste i Middelalderparken i Oslo.  Gjennom tegnspråk, dans 
og symboler som brød, vin, levende lys, farger og roser ble det 
fokusert på medmenneskelighet. Gudstjenesten endte med at alle 
gikk i prosesjon ned til vannspeilet og kastet hver sin rose ut på 
vannet.
Hva medmenneskelighet er, har vi lært av hverandre gjennom 
 generasjoner i døvemiljøet. Mange døve kvinner og menn har 
stått frem og står fortsatt frem som gode forbilder på medmen-
neskelighet i vårt miljø.  Og så har det alltid også i vårt miljø 
vært en som fremfor noen har lært oss hva medmenneskelighet 
er – det er Jesus Kristus. Og rosen vi kan se på forsiden av  Døves 
Blad fra Kulturgudstjenesten på Kulturdagene, er et gammelt 
symbol på Jesus Kristus, og nå også et moderne norsk symbol på 
medmenneskelighet etter 22. juli. 
Lykke til med å spre medmenneskelighet denne adventstiden, der 
vi på hver vår måte forbereder at Jesusbarnet kommer til oss. 

God Jul. 

Roar Bredvei, døveprost.



4 4/2011DøvesBlad

I forbindelse med årets 
Kultudager ble tradisjonen 
tro på søndagen arrangert 
gudstjeneste. Gudstjenes-
ten i år ble kalt Kulturguds-
tjeneste, og den ble lagt til 
Mariakirkeruinene i Mid-
delalderparken bortenfor 
den nye operaen i Oslo.   
Tema var Guds grenseløse 
omsorg og medmennes-
kelighet uttrykt i tekster, 
bønner, farger, symboler 
og roser.  Det var døveprest 
Siv Henriksen Elstad som 
hadde hovedansvar for 
gudstjenesten sammen med 
ansatte i Oslo døvekirke, 
som gikk inn i ulike roller.  

Kulturgudstjeneste
på  
Kulturdagene 
og Døves Dag

Fungerende sogneprest, døve-
prest Siv Henriksen Elstad i Oslo 
Døvekirke hadde hovedansvaret 
for Kulturgudstjenesten under 
Kulturdagene.

Tekst: døveprost Roar Bredvei, foto: Anders Kjøndal

Stor takk til Siv for kreativ 
og inspirerende gudstje-
neste som også var inspirert 
av pinsegudstjenesten hun 
har hatt ansvar for gjen-
nom mange år i Hamar 
domkirkeruiner ved Hamar 
og Mjøsa. Og nyt de fine 
bildene fra denne dagen.
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Vår Far i Himmelen

Hege R. Lønning leder menigheten i Vår Far i Himmelen under Døves kulturdager, og menigheten svarer på forbønnen 
med å tegne: ”Våre bønner ta imot!”

Karl Fredrik Robertsen ledet bønnen slik han gjør hver søndag i gudstje-
nestene i Oslo Døvekirke. 

”Fader Vår” er et begrep. Det var bønnen 
Jesus lært sine disipler.  Samtidig har vi i 
Norge denne høsten fått en ny overset-
telse av Bibelen. Og i den nye oversettel-
sen begynner denne bønnen Jesus lærte 
disiplene ikke med Fader Vår, men den 
begynner slik: 

VÅR FAR I HIMMELEN…   

Det som er meget interessant, er at vi i 
Døvekirken i over 15 år har bedt VÅR FAR 
I HIMMELEN siden vi fikk vår gudstjeneste-
liturgi i 1995. Det er morsomt at overset-
telsen av denne bibelteksten på tegnspråk 
i dette tilfellet har ligget mange år foran 
Den norske kirke sin oversettelse.  Den 
15. november i år var alle døveprestene, 
kateketene, trosopplærerne og diakon på 
Høyskolen i Sør-Trøndelag for å jobbe ak-
kurat med Vår Far i Himmelen. Så nå kan 
du som leser Døves Blad, glede deg til 
at prester, trosopplærere og diakon som 
skal lede Herrens Bønn i døvekirkene, nå 
virkelig kan sitt ”Fader Vår”, eller nå ”Vår 
Far i himmelen”, neste gang du kommer til 
Døvekirken.

Tekst: døveprost Roar Bredvei, foto: Anders Kjøndal

*
*

*

*
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gen, så jeg at Døvekirken 
har et godt program, men vi 
har kanskje ikke vært flinke 
nok til å markedsføre våre 
aktiviteter. Dette er noe jeg 
vil jobbe med.”
 
Hun forteller videre at hun 
har vært speiderjente og 
speiderleder i Døvekirken i 
mange år. Hun har speider-
skjorten, som er prydet med 
mange merker og stjerner, 
liggende på loftet. Den 
betyr fremdeles så mye 
for henne at hun ikke har 
hjerte til å kaste den: ”Jeg 
har mange gode minner 
fra speidertiden, og det 
hadde vært morsomt om 
døvekirken tar opp igjen 
den aktiviteten!”
 

For snart sju år siden ble Døves Menighet 
i Bergen den første grønne menigheten i 
landet. 

Nå er menigheten også blitt miljøfyrtårn. 
En som særlig har arbeidet og vært ivrig 
for å få dette til er daglig leder Guri Ka-
land Sværen. 

26. oktober mottok hun og Veronica Vold-
sund Troland diplom fra byråd Lisbeth 
Iversen i Bergen rådhus. 

Dette er et synlig bevis på at menigheten 
har oppfylt kravene til å bli godkjent som 
miljøfyrtårn.

Fra venstre: byråd Lisbeth Iversen, kirketjener 
og repr for menighetsrådet Veronica Voldsund 
Troland og daglig leder Guri Kaland Sværen.

Camilla Høiberg, ny daglig leder i Oslo
Tekst: Eyolf Berg. Bilde: Camilla Høiberg

1. november i år fikk Døves Menighet i Oslo og på Østlandet ny daglig 
leder. Hun heter Camilla Høiberg og har mens dette skrives allerede vært 
i virksomhet i to uker, og vi kan allerede slå fast at Camilla har gjort seg 
gjeldende på en god og positiv måte. 

Som naturlig er, lå det en 
rekke arbeidsoppgaver og 
ventet på den nye daglige 
lederen, og hun har kastet 
seg ut i dem med liv og 
lyst – og i et nært og godt 
samarbeid med kollegene 
i menigheten. Vi merker 
tydelig at hun trives med 
både utfordringer og et 
nært arbeidsfellesskap, og 
flere av kollegene har gitt 
uttrykk for at de setter pris 
på hennes åpne vesen og 
vilje (og evne) til god kom-
munikasjon med både døve 
og hørende medarbeidere. 

Om forholdet til kolleger 
og dem som ellers har sin 
faste gange i døvekirken 
sier Camilla selv: ”Jeg har 
allerede  hatt mange gode 
og interessante samtaler og 
ser fram til et godt samar-
beid med både medarbei-
dere og andre.”
 
Når vi ber Camilla presen-
tere seg selv og de visjoner 
hun har for sitt virke i 
døvemenigheten, forteller 
hun: ”Som person liker jeg 
å ha flere baller i luften og 
har evne til å ta tak i ting. 

Fra mine erfaringer er det 
viktig med ryddighet og 
styring på struktur og ruti-
ner. Da jeg begynte i stillin-

Camilla er mor til to barn 
på 11 og 7 år, og hun deler 
hverdagen sin  med Tho-
mas. De bor på Oppsal, nær 
Østmarka, noe som passer 
godt for et menneske som 
er glad i naturen. Videre 
røper hun at hun er glad i å 
strikke og sy – og i å lese. 
At hun også er en sosial 
person som liker å komme 
i kontakt med folk, har vi 
allerede kunnet slå fast.

Om det er noe du savner i 
Døvekirken, eller om du er 
nysgjerrig på den nye dag-
lige lederen –  eller rett og 
slett bare har lyst til å slå til 
en prat, så ta gjerne kontakt 
–  eller stikk innom! 

MILJØENGASJEMENT I BERGEN

Tekst og foto: Lars Hana
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MENIGHETSTUR 
TIL LANZAROTE

Tekst og foto: Lars Hana

Døves menigheter i Møre og Bergen var på tur til Pu-
erto del Carmen på Lanzarote i månedsskiftet oktober 
november. Initiativtager var diakoniutvalget i Døves 
menighet, Bergen. Gruppen besto av 14 personer som 
opplevde spennende natur, bading, varme, fellesskap, 
god mat; kort sagt: gode dager. En viktig del av denne 
uken var også besøk på Sjømannskirken. Der ble vi 
godt mottatt, fikk vafler og orientering om arbeidet. I 
tillegg var vi der to ganger hvor vi hadde ansvar for 
gudstjeneste eller andakt. I tillegg fikk vi fortelle om 
døvemenighetene, og besvare spørsmål.

Opprop til døvemenighetene 
fra Landsungdomsrådet

Døvekirkens Landsungdomsråd (LUD) ble til i 2005 og allerede 
fra da var det ikke lett å få med folk fra alle regioner. Vi har 6 
plasser i LUD og aldri har alle plassene blitt fylt opp alle de 
årene LUD har eksistert. Systemet er slik at vi skal ha en repre-
sentant fra hvert menighetsråd + en fra menighetsutvalgene.  
Pr i dag i sliter vi enda mer. Vi er ikke mange i styret, og siden 
vi er så få finnes det ikke nok energi til alt vi vil. Vi vil så mye 
for ungdommene men det går bare ikke. Vi har kjempet lenge 
med å få alle på hver sin plass, men vi innser nå at det ikke går.  
Vi blir ikke 6 stykker hvis vi forsetter sånn vi har gjort hittil. 
Sist møte var det bare 2 plasser som deltok. 2 av 6 plasser, og 
det kan man fint kalle for krise. 
Hvor lenge skal vi holde på sånn og hvor lenge skal vi kjempe? 
Kanskje på tide at menighetene jobber mer med å få sine ung-
dommer fram? Eller er det kanskje på tide med helt ny LUD? 
Ny måte og ny form for styre? Er det behov for LUD? Kanskje 
vi bare tror det, og bare håper at folk har behov for en gruppe 
med unge folk som kan være ungdommens talerør. Kanskje 
sannheten er at LUD bør trekke seg tilbake, og la menighetene 
og ansatte avgjøre hva som er den beste for ungdommene? Det 
ble mange spørsmål, men alle er viktige spørsmål som man 
ikke kan la være å lure litt på.  Hvorfor er det bare folk over 
50 år som er frivillige til å sitte i ulike styret innen Døvekirken, 
hvor er alle ungdommene?  Ulike menigheter har 5-9 personer 
i samme fra samme region og vi sliter med å få EN fra hver 
region. Utrolig hvor stor forskjell dette er. 
Så kjære folkens, hva skal vi gjøre? 
Hilsen Katja Eidesen, leder av LUD
PS Inntil videre legger vi våres møter på is, og går i tenkeboksen i 
forhold til form og organisering. Synspunkter og meninger mottas 
med takk.

Tegnspråkpoesiseminaret i 
Stavanger høsten 2011

Tekst: Jarl Åge Tjørn

Døves menighet i Stavanger inviterte landets døvemenigheter 
til å være med på tegnspråkpoesiseminar med tre deltakere hver. 
Interessen viste seg å være stor, så vi måtte si nei til flere. Vi 
hadde 20 deltakere, sju under 30 år, som fordelte seg sånn:
 Kristiansand 2
 Stavanger 7
 Bergen 2
 Ålesund 2
 Trondheim 1, dvs Georg Bjerkli som hadde kurset
 Tromsø 2
 Oslo 4
Georg hadde en god innføring i temaet på fredagskvelden, og 
deltakerne fikk øve på å lage og fremføre egen poesi lørdagen. 
Blant deltakerne var noen som har arbeidet med poesi i årevis. 
Karl Fr. Robertsen og Billur Taskoparan var med som veiledere 
under gruppearbeidet på lørdagen. De fleste deltakerne hadde 
litt erfaring med tegnspråkpoesi. De som ville fikk også opp-
gaver som ble brukt i gudstjenesten på søndag. 

Tilbakemeldingene er entydige: Dette var inspirerende og 
fint å være med på. Arbeidet i grupper på lørdagen ga en 
god opplevelse. Det var tydelig å se at deltakerne hadde 
utbytte av å jobbe med poesi selv og få tilbakemeldinger 
underveis. Vi trenger flere kurs. 

Fornøyde turdeltakere foran Nautilus Hotel.

Kaffe og vafler i solen på sjømannskirkens terrasse.

Under turen til Timanfaya nasjonalpark ble det mulig å ri på 
dromedar. For de fleste var det første gang.
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Tekst og foto: Eyolf Berg (Alle bildene er fra døveskolen i Antsirabe)

Grunnet den politiske uroen 
de siste par årene ble vi rå-
det til å vente litt med å rei-
se, men i år var tiden inne, 
og etter å ha undersøkt litt, 
valgte vi å melde oss på en 
reise i regi av Ravinala Rei-
ser, et selskap som eies av 
Misjonsselskapet (50 %) og 
et lite investeringsselskap 
som arbeider for å starte 
virksomheter på mikro-
finansplan på Madagaskar.
6. oktober dro vi av gårde, 
og etter en overnatting i Pa-
ris kom vi til Madagaskars 
hovedstad Antananarivo 
kort før midnatt dagen etter. 
Passkontrollen gikk greit 
– bortsett fra at det tok to 
stive timer å komme gjen-
nom! Gasserne er dessverre 
opplært i fransk byråkrati 
på sitt aller verste etter å ha 

Besøk på Madagaskar
Med en døv svoger og svigerinne var døve-
skolen på Madagaskar et begrep jeg tidlig 
stiftet bekjentskap med. Min kone vokste 
opp med årlige innsamlinger til døvear-
beidet på solskinnsøya utenfor Afrikas 
østkyst, og kort tid før sin 60-årsdag røpet 
hun at hun i alle år har båret på en drøm 
om å komme dit. Da slo våre tre barn til 
og ga oss penger til reisen som felles 60-
årsgave.

vært okkupert av Frankrike 
i om lag 100 år fram til 
1961.
I løpet av de drøye to ukene 
vi var på Madagaskar, kom 
jeg i snakk med en rekke 
gassere, og mange av dem 
ville gjerne vite hva jeg 
syntes om Madagaskar. 
Jeg fortalte som sant er, at 
når jeg kommer til et annet 
land, venter jeg å finne noe 
som er annerledes enn det 
landet jeg kommer fra, og 
så forsøker jeg å se hva som 
er vakkert i det landet jeg 
kommer til. Og Madagas-
kar er et vakkert land, med 
en fantastisk natur som 
veksler fra høylandsklima  
til kystklima, fra tropisk 
regnskog på østkysten til 
halvørken på vestkysten. 
Både plante- og dyrelivet 

på Madagaskar er fascine-
rende, med en rekke arter 
som ikke finnes noen andre 
steder i verden. I tillegg 
er det gassiske folket et 
særdeles både vakkert og 
vennlig folk. Det gir noe 
å tenke på når du stadig 
opplever mennesker stanse 
deg på gaten bare for å 
spørre hvor du kommer 
fra, og fortelle deg at de er 
glade for at du kommer og 
besøker dem.
Madagaskar er også et rikt 
land. Det har et enormt 
jordbrukspotensial og var 
i mange år netto eksportør 
av matvarer. Denne situa-
sjonen endret seg dessverre 
radikalt gjennom et kom-
munistisk eksperiment på 
1980-tallet, og landet har 
slitt med å komme seg på 
fote igjen – takket være 
utbredt korrupsjon og sta-
dig fransk innblanding i 
både politikk og økonomi. 
I senere år er det oppdaget 
store forekomster av ver-
difulle mineraler, spesielt 
i sør, og nyere undersøkel-
ser tyder på at det ligger 
store oljeforekomster under 
havbunnen i Mosambikka-
nalen.  Dessverre er dette 
en vesentlig årsak til de 
siste årenes politiske uro i 
landet, for franske interes-

ser har på ny blandet seg 
inn for å få hånd om olje-
reservene, en innblanding 
som har satt landet 30–40 
år tilbake i økonomisk 
utvikling!
I løpet av drøye to uker 
gikk (og kjørte) vi fra det 
ene høydepunktet til det 
andre. For Torunn, min 
kone, var det absolutte 
høydepunktet besøket på 
døveskolen i Antsirabe. 
Vi fikk lov til å være med 
på skolens morgenandakt 
den første skoledagen et-
ter sommerferien (!) og 
ble hilst velkommen av 
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elever som danset for oss. 
Undertegnede takket for 
velkomsten og hilste elever 
og lærere på vegne av den 
norske gruppen. Heldigvis 
er det store likheter mellom 
norsk og gassisk tegnspråk, 
og jeg hadde absolutt en 
opplevelse av at jeg ble 
forstått.
Etter morgenandakten fikk 
vi besøke ulike klassetrinn, 
fra de helt yngste elevene 
som knapt kunne sies å ha 
noe språk. Her ble det gitt 
grunnleggende opplæring i 
både gassisk talespråk – for 
å lære dem å lese og skrive 
– og gassisk tegnspråk. 
Det var imponerende å se 
den visuelle pedagogikken 
som lå til grunn for under-
visningen! Vi besøkte også 
noen av de eldste elevene 
som stolt viste fram ting de 
arbeidet med – ting som ble 
solgt til inntekt for skolen. 
Det er vel unødvendig å si 
at de fikk rivende avset-
ning på produktene sine. 
I et land med opptil 60 % 
arbeidsløshet er mye av un-
dervisningen på døvesko-
lene yrkesrettet, og mange 
av skolens tidligere elever 
er blitt dyktige utøvere 
innen sine yrker. Derimot 
er det få døve som har tatt 
høyere utdanning.
Hva døveskolen i Antsi-
rabe har betydd for døves 
selvfølelse og livskvalitet 
i et land der den tradisjo-
nelle religionen har sett på 
både døve, blinde og andre 
funksjonshemmede som 
forbannet og besatt, er det 
ikke mulig å verdsette høyt 
nok. I det hele tatt fikk vi 
se eksempel etter eksem-
pel på hvordan misjon og 
kristentro har forandret 

det gassiske samfunnet, 
ikke med den franske ok-
kupasjonsmaktens støtte, 
tvert om ofte under sterk 
motstand fra en okkupa-
sjonsmakt som ikke var 
interessert i at gasserne 
skulle bli i stand til å klare 
seg på egenhånd. Dette er 
nok et forhold som er i ferd 
med å endre seg, og det 
gleder meg at to studenter 
fra Madagaskar er i Norge 
og går på Ål folkehøyskole 
og kurssenter for døve dette 
året.

Nettopp kristentroen har 
skapt en bevissthet blant 
gasserne om at alle men-
nesker er likeverdige, fordi 
vi er skapt av den samme 
Gud. Derfor har alle men-
nesker rett til å leve. Der 
kristentroen har fått fot-
feste, er det bortimot helt 
slutt på at nyfødte tvillinger 
og funksjonshemmede set-
tes ut i skogen for å dø. De 
kristne kirkene driver et in-
tenst arbeid for å lære folk 
å lese og skrive, noe som er 
nødvendig for at de selv og 
barna dere skal kunne bli 
registrert i folkeregisteret 
og få identitetspapirer. For 
uten identitetspapirer har 
du ingen rettigheter, heller 
ikke rett til skolegang. Som 
norske kristne har vi derfor 
all grunn til å være stolte 
av det arbeidet norsk mi-
sjon, herunder også døve-
misjonen, har utført på 
Madagaskar. Kristentroen 
har gitt gasserne det den 
gamle religionen nektet 
dem: opplevelsen av å være 
verdifulle ganske enkelt 
ved å være til! Ja, mer enn 
som så: Verdifulle nok til 
at den allmektige Gud var 

villig til å satse seg selv for 
å reise dem opp fra forne-
drelse og undertrykking i 
både tid og evighet.

Sporene etter både katolsk 
og protestantisk misjon er 
synlige nesten overalt. De 
fleste landsbyer vi kjørte 
gjennom, hadde minst to 
kirker. Stadig så vi kirker 
som ble bygd eller på-
bygd, og kirkene fylles av 
mennesker som kommer 
sammen for å tilbe sin 
Herre og Frelser, ikke bare 
én gang for uken, men flere 
ganger daglig, søndag som 
hverdag. Det var sterkt å 
være til sted på gudstje-
nester der vi ikke forsto 
ett ord, men likevel kjente 
oss hjemme i et troens 
fellesskap, som da vi ble 
invitert til en konsert med 
et kristent militærkor i byen 
Toliara. Å oppleve disse 

menneskenes brennende 
engasjement for sin tro, 
gjorde et sterkt inntrykk på 
oss norske. Kanskje tiden 
er inne til at gassiske mis-
jonærer begynner å arbeide 
her til lands? 

I det hele tatt gjorde møtet 
med Madagaskar et dypt 
og sterkt inntrykk på oss. 
Kanskje det sterkeste un-
dertegnede sitter igjen med, 
er en dyp ydmykhet overfor 
mennesker som ikke har 
tilnærmelsesvis den samme 
levestandard som vi selv 
har, men som har en langt, 
langt høyere livsstandard! 
Jeg er i hvert fall inderlig 
takknemlig til både Gud 
og barna mine som gjorde 
reisen mulig for oss – og 
til kona mi som fortalte 
oss om drømmen sin og på 
den måten åpnet for at den 
kunne bli virkeliggjort.
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Fredag:
I alt 18 personer fant denne 
helga frem til Averøya hvor 
vi bodde i Solfrid Lid sitt 
barndomshjem i Bådalen 
og Magne Gaustads hjem i 
Øksenvågen. De fleste var 
fra ålesundsområdet, men 
det kom også 1 person fra 
Stavanger, 1 fra Drammen 
og 4 fra Trondheim. 
Værmessig vekslet det litt 
med småregn og opphold. 
Samlingen begynte hos 
Solfrid sin bror Arild og 
hans kone Magda, som bor 
i nærheten av Solfrid. Der 
var det stort bål (St. Hans-
bålet var utsatt 1 døgn). 
Etterpå ble det grilling av 
forskjellig kjøttmat, og 
det var salat og drikke og 
fruktsalat til dessert. Takk 
for stor gjestfrihet! 
Så var det tid for å finne 
sengene; 8 personer over-
nattet i slektshuset til Sol-
frid, 8 i Magnes hjem, og 2 
bodde privat på Averøy. 

Lørdag:
Alle spiste frokost i Solfrids 
barndomshjem. Så kjørte vi 
til Bud i Fræna kommune 
hvor vi ønsket å se Ergan 
fort, et museum som handlet 
om den 2.verdenskrig. På 

Ved Solfrid Lids barndomshjem er det et stabbur som er blitt til et 
privat museum. Fra v.Torill Ulseth, Eli Kirkereit, Solfrid Lid og Eva 
Gundersen. Foto Odd Erling Vik Nordbrønd.Ivrig prat foran et forsinket St. Hans-bål. Foto Lorents Ness.

Averøy-tur 24.-26. juni 2011
Tekst: Sigrun Andersen. Foto: Odd Erling Vik Nordbrønd og Lorents Ness

3 karer på Ergan Fort, Bud; fra v. Inge Heen, Paul Inge Hustad og 
Lorents Ness. Foto Odd Erling Vik Nordbrønd.

veien dit kjørte vi innom 
Paul Inge Hustad som ble 
med oss videre på turen. En 
del av oss gikk på museet 
som lå "under jorda". Det 
var veldig interessant. Re-
sten var på uteområdet med 
utsikt til sjøen.  Deretter 
drog vi ned til bygda hvor 
vi så på både fuglefjell med 
krykkjer og steinsamling. 
Etter litt vandring i det flotte 
fiskeværet og i nydelig vær 
fant vi ut at det var mulig 
å få litt mat på den lokale 
kiosken. 
Nå var det igjen tur for 
samling i huset i Bådalen. 
Her var det middag. Sol-
frid og Magne ordnet med 
innheradsodd med deilige 
horn ved siden av. Tone 
lagde gode sveler. Deretter 
kjørte vi alle til Øksenvå-
gen hvor vi så at Magne 
har gjort mye arbeid med 
hus, fjøs og naust. Magne, 
Lorents, Borgvar, Broder 
og Reidar tok en båttur og 
de kom tilbake med fisk 
(torsk, lyr og sei). Resten 
av kvelden koste vi oss med 
sosial prat.

Søndag:
På ny var det felles frokost 
i Solveigs barndomshjem. 

Etterpå dro vi i nydelig 
vær med bil til Gaustad 
kapell i Vevang som ligger 
nord for Farstad og vest for 
Eide. Der feiret kirken 10-
årsjubileum denne dagen, 
og det var dåp av 2 barn. 
Den lokale prestevikaren 
Tommy Stormo, døveprest 
Odd Erling Vik Nordbrønd 
og Tone Rørvik Elvenes 
medvirket i gudstjenesten. 
Det var også kirkekaffe 
med kaker, kaffe og brus, 
og Kolbjørn Gaustad for-
talte om kirken. Så bar det 
videre til Håholmen, som 
vi ble fraktet til av en kopi 
av et vikingskip! 

På holmen kjøpte vi litt mat 
i en kafé. En del av oss gikk 
til et stort hus hvor restene 
av ”Saga Siglar” var ut-
stilt. Her så vi også en film 
om Ragnar Thorseth og 
historien om Saga Siglar, 
kopien av Osebergskipet 
og Gaia. Dette ble tolket av 
Odd Erling.  De som hadde 
vært på øya før, var ute og 
slappet av i den flotte na-
turen. Så bar det tilbake til 
Atlanterhavsveien hvor det 
var tid for farvel. En del av 
deltakerne ble hos Magne 
til mandag. Takk for en flott 
og opplevelsesrik helg!
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11.–13.november 2011 dro 
9 ungdommer fra LIV 1 
og 2 sammen med 4 reise-
ledere fra Oslo til Torino i 
Italia. Målet var å besøke 
kirken, der Jesu likklede er 
utstilt. I tillegg ønsket vi å 
besøke steder i Torino, som 
fra gammel tid ble brukt 
til heksekunst, magiske 
ritualer og steder der det ble 
påstått at det gikk gjenferd 
og spøkelser. Selskapet 
som arrangerer slike turer, 
”Magic Turin”, var dess-
verre fullbooket da vi var 
der, så det var dessverre 
enkelte ting vi ikke fikk 
med oss.
Alle ungdommene gledet 
seg til å reise til Torino, og 
de fikk en flott opplevelse 
der. Vi var heldige som 
hadde med oss professor 
Hallgeir Elstad ved UiO. 
Han holdt foredrag i kirken 
der likkledet var ustilt. Han 
er veldig dyktig og har 
store kunnskaper både om 
historien fra Jesu tid og om 
viktige malerier og statuer 
som var ustilt i kirkemu-
seet. Selv har han aldri vært 

«Tro og tvil» - studietur til Torino
Tekst og foto: Øyvind Aspen

i Torino før, men likevel 
visste han imponerende 
mye om alle de tingene som 
var ustilt der!!!
Torino er en stor by, og vi 
måtte ta buss et langt styk-
ke fra hotellet til sentrum 
av byen før vi nådde frem. 
Vi brukte nesten 1 time.
H v o r f o r  v a l g t e  v i 
temaet”Tro tvil”? Mange 
ungdommene har mange 
spørsmål og har sådd tvil 
om hvorvidt Gud eller Je-
sus eksisterer. Derfor dro 
vi til Torino for å få en 
bedre forståelse hva kirken 
har gitt av kunst og kultur 
opp igjennom århundrene. 
Dette gir ungdommene 
mulighet til å reflektere 
over egen tro og om måter 
de selv kan formilde det de 
tror på, til andre på deres 
alder. 
Etter at vi hadde besøkt kir-
ken og kirkemuseet, hadde 
Marianne og Therese en 
dialogrunde med ungdom-
mene på hotellet, der de tok 
opp forskjellige spørsmål 
som de stilte ungdommene. 
Målet var å trenge dypere 

inn temaet ”Tro og tvil”. 
Det var mange av ungdom-
mene som sa det var veldig 
bra å diskutere dette emnet 
etter alt de hadde sett og 
opplevd den dagen. De to 
kjekke kvinnene har jobbet 
godt med temaet og klarte 

å formidlet stoffet til ung-
dommene på en måte som 
nådde fram. 
Ungdommene var veldig 
fornøyde med det de opp-
levde. og reiste hjem igjen 
med mye ny kunnskap om 
temaet ”Tro og tvil”.
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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
11.12.11: Gudstjeneste i Døvekirken 
kl. 11.00
24.12.11: Julaftensgudstjeneste på St. 
Hanshjemmet kl. 12.00
Julaftensgudstjeneste i Døvekirken 
kl. 15.00
25.12.11: Høytidsgudstjeneste i Dø-
vekirken kl. 11.00
15.01.12: Gudstjeneste i Døvekirken 
kl. 11.00
29.01.12: Gudstjeneste i Døvekirken 
kl. 11.00
12.02.12: Gudstjeneste i Døvekirken 
kl. 11.00
26.02.12: Gudstjeneste i Døvekirken 
kl. 11.00

Andre arrangementer i Oslo
24.12.11: Julaftensmiddag i Døvekir-
ken etter gudstjenesten.
29.12.11: Barnejuletrefest i Døvekir-
ken kl. 16.
06.01.12: Voksenjuletrefest i Døve-
kirke kl. 18.

Åpent hus annenhver torsdag (like 
ukenumre) kl. 11.30-13.30
Kafé annenhver torsdag (ulike uke-
numre) kl. 14-18.

Det kan skje endringer i programmet. 
Følg derfor med på www.dovekirken.
no/oslo.

Gudstjenester i Vestfold
18.12.11: Adventsgudstjeneste i 
Sandefjord. Klokkeslettet vil bli 
kunngjort på hjemmesidene.

Andre arrangementer  
i Vestfold
28.12.11: Juletrefest for barn og 
voksne i Sandar menighetshus, San-
defjord, kl. 16.

Programmet for vårsemesteret vil 
bli kunngjort på www.dovekirken.
no/oslo.

Resten av distriktet
15.12.11: Adventsgudstjeneste i Stor-
hamar Kirke, Hamar, kl. 16.

Døves menighet i Oslo og på 
Østlandet inviterer alle som 
ellers er alene julaften, 
til å komme og feire jul 
i Døvekirken.
Det er gudstjeneste kl.15.00, mid-
dag kl.17.00.
Vi hygger oss og går rundt juletreet, 
og avslutter med kaffe og kaker. 
En liten gave blir det også. Slutt 
ca. kl. 21.00.
Alt dette for kr.100.00!
Påmelding innen 15. desember til 
randi.andresen@dovekirken.no 
eller til Oslo døvemenighet, Fager-
borggt. 12, 0360  OSLO

Gudstjenester  
i Bergen Døvekirke
4. desember utdeling 4-årsbok
11. desember lysmesse kl 18
24. desember julaften kl 15
25. desember lystenning kl 13
15. januar                                                               
29. januar                                                               
12. februar  familiegudstjeneste
26. februar  menighetens årsmøte

Gudstjenester og  
arrangement i Møre
Søndag 27.november (1.søndag i 
advent): Familiegudstjeneste i Vols-
dalen kirke, kl.11. Adventsverksted 
og kirkekaffe etterpå.

Tirsdag 6.desember, kl.17-20: 
Åpen Kirke i Molde Domkirkes 
 kapell og lunsjrom.

Lørdag 24.desember, kl.14: 
Juleaftengudstjeneste i Volsdalen 
kirke

Lørdag 7.januar, kl.15-19: Julefest i 
Volsdalen menighetshus. 
Middag: kr.150,- for voksne / gratis 
for barn (under 18 år). Påmelding til 
døveprest innen ons.4.januar.

Tirsdag 17.januar, kl.17-20: Åpen 
Kirke i Molde Domkirkes kapell 
og lunsjrom. Prat, mat, tombola og 
lystenning.

Onsdag 25.januar, kl.11-14: Åpen 
Kirke i Volsdalen menighetshus. Prat, 
mat, tombola og lystenning.

Søndag 29.januar, kl.11: Gudstjeneste 
i Borgund kirke. Kirkekaffe.

Onsdag 29.februar, kl.11-14: Åpen 
Kirke i Volsdalen menighetshus på 
skuddårsdagen!

Fre.2. – Søn.4.mars: Vinterhelg på 
Fjellseter for Døves menighet og 
Døveforeningen.

Trondheim Døvekirke
Gudstjenester
4. desember kl.11
Juleaften kl.15
15. januar kl.18
29. januar kl.11
12. februar kl.18
26. februar kl.11

Havsteinekra 
helse- og velferdssenter
18. desember kl.11
1. nyttaråsdag kl.11

Levanger: Bamberg kirke
8. januar kl.11

Hyggetreff og menighetskvelder
i Klostergt. 60
6. desember kl.11
5. januar: Juletrefest
17. januar kl.11 
31. januar kl.19
14. februar kl.11
28. februar kl.19

Tromsø Døvekirke
Juleaften kl.13 
8. januar kl.17 Juletrefest
24. januar kl.18 Gudstjeneste-
verksted
29. januar kl.13 Gudstjeneste
16. februar kl.18 Åpen kirke
26. februar kl.13 Gudstjeneste

Alta: Elvebakken kirke
4. desember kl.17

Harstad: Kaneborgen kirke 
11. desember kl.11

Trenger du noen å snakke med?
Døvediakon og døveprest er til for deg som trenger noen å 
snakke med om spørsmål som angår liv og død, tro og tvil. 
Dette er ting det ikke alltid er så lett å snakke med andre 
om. Derfor er du hjertelig velkommen til å ta kontakt. 

Du kan kontakte oss på telefon, e-post, vanlig brev eller 
sms. Kontaktinfo står i kontaktlisten her i bladet og på 
døvemenighetenes hjemmesider som du finner under 
www.dovekirken.no.

Vi er flyttbare, så det er mulig å avtale å møtes der det 
passer best for deg. 

Gudstjenester  
i Stavanger Døvekirke 
27 november kl. 11: Lysmesse med 
påfølgende basar i Døvekirken Sta-
vanger

18 desember kl. 11: Integrert gudstje-
neste i Lund Kirke, Kristiansand

20 desember kl. 11: Åpen kirke med 
julegrøt

24 desember kl. 15:  Julegudstjeneste 
i Døvekirken Stavanger

7 januar kl. 17: Juletrefest på Døve-
senteret i Stavanger
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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

NORDENFJELSKE 
DØVEDISTRIKT

DØVES MENIGH. TRONDH.

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 
Tlf direkte 73 52 08 31 
Mobiltelefon 480 49 501
erik.gjengedal@dovekirken.no 

Ingrid Karlgård Moxness, 
daglig leder
Tlf direkte 73 51 60 77 
Mobiltelefon 917 30 925
ingrid.moxness@dovekirken.no
Johan Fjellestad, kirketjener
Teksttelefon 74 82 74 69
Anne Marie Sødal, døvekateket
Tlf direkte 73 52 90 56 
Mobiltelefon 906 44 665
anne.marie.sodal@dovekirken.no

DØVES MENIGH, 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

Sonja Skogvoll
Mobiltelefon 920 46 139
sonja.skogvoll@dovekirken.no

Stiftelsen Signo

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

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

Camilla Høiberg, daglig leder
Telefon tolk 23 33 43 20
SMS 99 09 04 01
camilla.hoiberg@dovekirken.no

Sunniva J. Fisknes, døvekapellan
(Permisjon)

Marita Solberg Bjerke,   
vik. prostiprest/døvekapellan 
Mobiltelefon: 908 96 590
marita.solberg.bjerke@dovekirken.
no 

Siv Henriksen Elstad,  
funk. sokneprest
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 

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

Asgeir Høgli, trosopplærer
Mobil 95 92 97 32
asgeir.hogli@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

Randi Myklebust, kateket
Mobil: 90 17 10 13
randi.myklebust@dovekirken.no

Helen Pedersen, trosopplærer
Mobil: 97 73 04 75
helen.pedersen@dovekirken.no 

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:

DØVEPROSTEN

Adresse: Fagerborggt 12, 0360 Oslo

Roar Bredvei, 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 06 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

Hege R. Lønning, 
 trosopplæringskoordinator 
Telefon tolk 23 33 43 20
Mobiltelefon  952 09 906
hege.lonning@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  

   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!



14 4/2011DøvesBlad

Vi var ikke så mange fra 
Døves menigheter, men 
de som var med, hadde 
det flott.
TT handler om at det er fel-
lesarrangementer i Fjellhal-
len på Gjøvik om formid-
dagen og kvelden. Her er 
det mye som skjer. 
Det er musikk, drama, sang 
og tale. Alt blir tolket til 
tegnspråk. 
Torsdagskvelden var det 
gudstjeneste, og her med-
virket våre ungdommer 
med tegnspråkpoesi m.m. 
Videre er det mye tid hver 
dag på Gjøvik Gård. 

TT 2011 på Gjøvik
Tekst: Odd Erling Vik Nordbrønd . Foto: Odd Erling Vik Nordbrønd  (1) og Anne Marie Sødal (3)

Også i år var Døvekirken med på Tenåringstreffet (TT) på Gjøvik som blir arrangert av Norges KFUK-
KFUM. Det er et treff som skjer annet hvert år, og som samler rundt 2000 ungdommer fra hele landet. 

Her er det masse forskjelli-
ge aktiviteter som ballspill, 
tivoliaktiviteter, TT-kirke, 
kafeer, etc. 
En dag var det også tegn-
språkverksted, hvor våre 
ungdommer stod for under-
visningen. 

I år la vi inn en egen tur 
fredagen for våre ungdom-
mer. Vi reiste til bobsleigh-
banen utenfor Lillehammer. 
Så da tok vi buss i kanskje 
3 timer tilsammen for å 
oppleve ca.70 sekunders 
nedfart. Det var en rystende 
opplevelse! 

Vi hadde også et hyggelig 
måltid på en pizzarestau-
rant i Lillehammer.

Alt i alt var det en flott uke. 
Vi anbefaler alle ungdom-
mer å oppleve et TT. 

Neste år arrangerer Døve-
kirken egen ungdomsleir 
i august. Her vil det kom-
me mer informasjon etter 
hvert. Og i august 2013 er 
det YMCA Europa Festival 
i Praha. Der vil vi også 
være med!
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Kirkelige handlinger
Hvis ikke annet er angitt, har handlingen funnet sted 
i vedkommende døvekirke

Det østenfjelske

Gravferd
02.09.11:  Marie Aase
13.10.11:  Ruth Elisabeth Lüpke (Ullern kirke)

Det vestenfjelske

Dåp
04.09.11: Mie Indredavik Karlsnes (Brattvåg kyrkje)

Gravferd
07.06.11: Karsten Rune Ramsvik (Volsdalen kirke)
27.10.11: Reidar Einemo (Øystese kyrkje)
28.10.11: Endre Grytnes (Bergen Døvekirke)

Det nordenfjelske

Dåp:
25.04.11: Lin Jia

Gravferd
23.09.11: Roy Arne Andreassen (Myre kirke)
20.10.11: Alvhilde Helene Olsen (Kvaløy kirke)

Asgeir Høgli begynte som 
trosopplærer i 50 % med 
arbeidsområde i Vestfold 
og Telemark 1. oktober.
Asgeir er utdannet teolog og 
kateket og har i en årrekke 
drevet sitt eget firma, Dag-
ligData AS, som utvikler 
programvare for alternativ 
kommunikasjon (tegnspråk 
og tegn til tale).
Med Asgeir Høgli har Dø-
vekirken – og i særdeleshet 
Døves menighet i Vestfold 
og Telemark – knyttet til 
seg en vesentlig ressursper-
son innen både tegnkom-
munikasjon og troslære, 
og vi håper og tror at vi vil 
få stor glede av å ha ham i 
medarbeiderstaben.

Asgeir Høgli
- trosopplærer i Vestfold

Tirsdagskafé er et nytt til-
tak i  Bergen  døvekirke. 

En gang hver måned  samles 
vi til foredrag, mat og an-
dakt. 

Torill Solbø Zahl har fortalt 
om døve barns oppvekst-
vilkår,  Thorbjørn Johan 
 Sander har snakket om 
døve kirkens  historie, og i 
november hadde vi  besøk 
av tidligere døveprest Tom 

TIRSDAGSKAFÉ  
I BERGEN

Tekst: Lars Hana. Foto: Lars Hana og Tom Sverre Tomren

Tom Sverre Tomren viste bilder og fortalte fra Kamerun.

Andakt ved døveprst Trygve Stabrun.

Døveskolen i Ngaoundere deltok sammen med andre skoler i en stor 
gudstjeneste i Millenium kirka. Her orienterte de også om døvesko-
len.

Sverre  Tomren. 
Han er nå tilbake i Norge 
etter fire år i  Kamerun. 
Han fortalte fra tiden i Afri-
ka, og spesielt om arbeidet 
blant døve i  Ngaoundere.

Det sosiale er viktig på 
tirsdagskaféen,  derfor er 
det alltid tid til en god 
matpause. 

Vi avslutter med  andakt 
inne i kirken.
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Guds ord og Guds kroppsvarme
Av Halvor Nordhaug, biskop i Bjørgvin

I julen feirer vi at Ordet fra Gud 
er kommet til oss. Gud har noe 
på hjertet, han vil oss noe. I Mari-
as livmor skjedde det at ”Ordet 
ble menneske og tok bolig iblant 
oss” (Joh 1,14). Gud griper ordet 
og han gjør det gjennom snek-
kersønnen Jesus fra Nasaret. Slik 
Jesus er, slik er Gud. 

Gud kniper ikke igjen munnen. 
Vi behøver ikke lure på hva Han 
tenker om oss, men kan høre 
hva Jesus sier: ”For så høyt har 
Gud elsket verden at han ga sin 
Sønn, den enbårne, for at hver 
den som tror på ham, ikke skal 
gå fortapt, men ha evig liv.”  

Jesus går ikke lenger rundt slik 
at vi kan se og høre ham. Men 
han er hos oss fortsatt, og hans 
ord er nær hver og en av oss i 
Bibelen. Ja, det går faktisk an å si 
at ordene hans nå er kommet 
oss enda nærmere. I år har vi 
nemlig fått en ny bibeloverset-
telse. Det er en stor og gledelig 

begivenhet. La denne boken bli 
årets julegave!

Det kan være vanskelig når kjen-
te og kjære bibelord oversettes 
på nye måter. Da den første 
nynorskbibelen kom i 1921, skal 
det visstnok ha vært en eldre 
mann som utbrøt: ”Er det ikkje 
lenger godt nok at Skrifta er 
på det språket Meisteren sjølv 
tala?” 

Guds ord må imidlertid stadig 
oversettes på nytt, hvis det skal 
komme nær oss og berøre. Språ-

ket vårt er i stadig endring. Ord 
som tidligere kunne fungere, gjør 
det ikke lenger. Mens det eksem-
pelvis tidligere sto om kirken at 
den var Kristi ”legeme” (1 Kor 
12), står det nå at den er Kristi 
”kropp”. Dette er kanskje den 
viktigste endringen i den nye 
oversettelsen. Mens ”legeme” 
er noe dødt og abstrakt i våre 
ører, er kroppen levende kjøtt 
og blod. 

Når kirken blir Kristi ”kropp”, 
trekkes linjen enda klarere til 
julen. Slik Jesus var en fysisk og 
levende kropp som møtte men-
neskers kroppslige behov, skal 
også vi i kirken være et fellesskap 
der mennesker kan komme med 
hele sitt liv og kjenne noe av 
Guds egen kroppsvarme. Måtte 
mange mennesker i Bjørgvin 
få oppleve kirken på denne 
måten! 

En glad og velsignet jul ønskes 
dere alle!

Det er ikke alltid sant at ”taushet er gull”.
Noen ganger kan tausheten være ødeleggende. Dersom det lenge blir stille mellom 
to venner, er som regel vennskapet i krise. Og hvis noen vi er glade i kniper munnen 

sammen, tenker vi fort at noe er galt. Kjærligheten trenger ord, gode ord. 


