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Terje Johnsen, seniorprest

Volontør = frivillig
Vi skal være «Guds hender på jord» 

Jeg har vært døveprest 
i mange år og har sam-
arbeidet med mange 
prester, kateketer, dia-
koner og daglig ledere i 
døvekirkene. Men … de 
menneskene jeg kanskje 
husker best er de som 
ikke var ansatt/ikke fikk 
lønn, men som likevel 
var aktive, og som arbeidet som frivillige i dø-
vekirken. De arbeidet der fordi troen på Jesus, 
døvekirken og fellesskapet var viktig, og fordi de 
var glad i sin kirke!

De fant en plass i fellesskapet vårt, i gudstjenes-
ten, på menighetssamlinger, på ungdomsklubben, 
rundt nattverdbordet, i barnegrupper, på utflukter 
og treff, på årlige basarer og i bordfellesskapet 
med mat, latter og samtale. De har vært med på 
å skape et fellesskap som inkluderer alle, og et 
miljø som forsøker å følge opp den enkelte. 

Det er frivillige som tok imot deg, som ga deg et 
håndtrykk da du kom til kirken, som ga deg en 
klem, som hadde tid, som var interessert, som 
møtte deg med et smil, som var miljøskapere – 
de som satte seg ned sammen med deg og lot 
deg fortelle, og de som var der med trøst og 
hjelp da du trengte det. Det er de som var og er 
aktive støttespillere, som sitter i utvalg og råd, 
som bærer stoler, pynter til gudstjeneste, leser 
tekster, som steker vafler, og som rydder etter 
gudstjenester og fester. 

Det er de frivillige som er DØVEKIRKEN/ 
DØVEMENIGHETENE, som skaper det kristne 
fellesskapet, og som er levende eksempler på 
Guds kjærlighet i praksis.

Jeg vil takke alle frivillige for den jobben de har 
gjort og gjør for døvekirken i Norge! Hvis jeg 
lukker øynene, kan jeg se mange av deres ansikter, 
og det gjør meg imponert, glad og takknemlig! De 
er mange og har bidratt mye og på forskjellige 
måter. De har delt av sin kunnskap med oss, gitt 

oss av sin dyrebare fritid og bidratt med praktisk 
og økonomiske støtte. 

I menigheten/kirken får vi fellesskap med Jesus 
og med hverandre. Vi er verdifulle – skapt i Guds 
bilde og satt til viktige oppgaver. Vi er forskjellige 
- og skal få lov til å være det. Vi er hele – for alle 
sider av oss omfattes av troen. 

I fellesskapet med Jesus og med hverandre er 
ingen viktigere enn andre. Vi er skapt av Gud 
og settes inn i viktige oppgaver for fellesskapet, 
for hverandre og for den verden som Han har 
skapt.

De frivillige - volontørene!
De må være der for at 
døve menighetene skal være 
 ”Levende menigheter”. 

De må være der for å gi 
barn og unge trosopplæring 
og være eksempler på en 
aktiv tro.

De må være der for å skape 
et inkluderende fellesskap av 
og for alle.

De må være der for å drive et aktivt diakonalt 
arbeid i og ut fra menighetene – til alle – der folk 
bor og arbeider.

De må hjelpe oss til å se at vårt ansvar for alle 
mennesker, for vår nabo, vår familie, for vår 
arbeidskollega og for mennesker med spesielle 
behov og utfordringer.  Vi har et ansvar her, der 
vi bor, men også til verdens ende!

Takk til alle frivillige – Vi trenger dere nå og i 
fremtiden!

Må Gud velsigne våre menigheter, alle som arbei-
der der – ansatte og frivillige. Må Gud gi vekst, 
skape engasjement og hjelpe oss til å tilrettelegge 
vårt kirkelige tilbud best mulig for fremtiden.

Terje Johnsen, seniorprest
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Tegnspråket
i døvekirken, del II
«Alt for mange tror at de bruker tegnspråk 
- men det gjør de sannelig ikke.» 

(Rune Anda i Bergen Døvesenter)

Lederen i forrige Døves Blad handlet også om «Tegnspråket i Døve-
kirken». Da var foranledningen at Døvekirkenes Fellesmøte i Ålesund 
hadde vedtatt en meget offensiv Handlingsplan for tegnspråk i mars 
2012.

I februar i år skrev daglig leder Rune Anda i Bergen døvesenter en ar-
tikkel i Bergen døvesenters medlemsblad (Den er gjengitt i sin helhet 
på side 7 i dette bladet). Denne artikkelen har satt agendaen for mange 
diskusjoner omkring tegnspråk dette året. Artikkelen er en  meget god 
beskrivelse av myter knyttet til tegnspråk, som dessverre også i dag er 
høyst levende.

Selv om Rune Anda ikke eksplisitt bruker eksempler fra Døvekirken, 
kjenner også vi oss godt igjen i hans beskrivelse av ansatte som hevder 
at deres kommunikasjon er tegnspråk. At dette også gjelder Døvekir-
ken, har Rune Anda også bekreftet i dialog jeg har hatt med ham.

Leder i Døvekirkenes Fellesråd, Nora Edwardsen Mosand, har dette 
året flere ganger vist til Rune Anda sin artikkel og selv ofte gjentatt at 
selv om tegnspråket i Døvekirken i lange perioder vært tuftet på Norsk 
tegnspråk, er det de siste årene blitt mer og mer aktuelt å sette fokus på 
at det virkelig er tegnspråk, og ikke alle mulige blandingsformer, som 
skal kjennetegne Døvekirkens kommunikasjon. Dette stadfester også 
Døvekirkens vedtatte Tegnspråkhandlingsplan.

Vi vil fra Døvekirkens side takke Rune Anda for konstruktive og tyde-
lige spark. Så blir vårt svar å lese din artikkel og ta konsekvensene av 
den. Dette er viktig både i arbeidet med å utvikle tegnspråkkompetan-
sen blant Døvekirkens ansatte og også når vi nå skal gå i gang med å 
utvikle Døvekirkens gudstjeneste etter den store gudstjenestereformen 
i Den norske kirke. Da blir det meget viktig å tufte dette arbeidet på 
Norsk tegnspråk og på døves kultur som grunnlag for utviklingen av 
Døvekirkens nye gudstjeneste.

Takk, Rune! 

Roar Bredvei, døveprost.
Forsidebildet er tatt av Petter Pettersen
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Sterk norsk deltakelse på årets 
IEWG-konferanse i Roma

Tekst og bilder: Eyolf Berg

Døvekirkenes kirkelige fellesråd (FR) og døveprosten 
hadde valgt å legge årets medarbeidersamling til denne 
konferansen, noe som sikret en sterk norsk deltakelse – 
og et spennende faglig innspill med rike impulser fra de 
døvekirkelige miljøene i en rekke andre land.

Med bortimot alle Døvekirkens ansatte samt fellesråds-, 
menighetsråds- og menighetsutvalgsledere foruten ung-
domsrepresentanter på plass var den norske gruppen den 
største på hele konferansen. Spesielt hyggelig var det å 
ha med også Liv Jettestuen som mange husker fra den 
tiden hun var vikarprest i Døves menighet i Oslo. Hun 
ba meg hilse alle kjente, og hilsenen er herved formidlet 
til alle!

Årets konferansetema, Empowering Deaf People in the 
Church («Myndiggjøre døve i kirken»), ble belyst på ulike 
måter i foredrag, der våre egne Nora E. Mosand og Odd-
Inge Schrøder var blant foredragsholderne, paneldebatter, 
arbeidsgrupper og andakter. Det ble spesielt arbeidet med 
visuell liturgi, og det var særlig her den norske gruppen 
gjorde seg positivt bemerket. Vi er nok kommet et godt 
1IEWG – The International Ecumenical Working Group, den inter-
nasjonale, økumeniske arbeidsgruppen (for kirkelig virksomhet blant 
døve), grunnlagt i 1950 som et interessefellesskap for døveprester, i 
dag et åpent arbeidsforum for alle ansatte i døvekirkelig arbeid.

stykke lengre i Norge enn hva tilfellet er i mange andre 
land. Det gjelder også måten det døvekirkelige arbeidet er 
organisert her i landet, og mange trakk fram Norge som 
et eksempel til etterfølgelse, selv om enkelte også stilte 
spørsmålstegn ved den norske organisasjonsmodellen.
På den siste kveldsgudstjenesten, torsdag kveld, ble resul-
tatet av arbeidet i arbeidsgruppene framført som liturgi, 
salmesang og tekstlesing. Siden den påfølgende søndagen 
var pinsedag, var det nettopp pinsen som var denne guds-
tjenestens tema, og selve pinseteksten ble framføret av en 
gruppe der halvparten av deltakerne var norske.

Mange kjente fjes blant konferansedeltakerne. Presten i forgrunnen 
var vår guide i Roma.

Karl Fr. Robertsen og Eyolf Berg med pavens sommerbolig på åsen 
i bakgrunnen.

Døvetolker fra en rekke land var aktive på konferansen. Her tolker 
norske Camilla Sandrud sammen med en svensk tolk.

Årets IEWG1-konferanse fant sted i utkanten av Roma, i en landsby som heter Rocca di Papa, i dagene 
21-25. mai. Rocca di Papa ligger litt sør for selve Roma by, like i nærheten av pavens sommerbolig, Cas-
tel Gandolfo. Her har Den romersk-katolske Kirke i Italia et flott kloster- og konferansesenter som heter 
Mondo Migliore («Utsikt mot verden»).
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Arbeidsgruppen øver på pinsedagsberetningen.

Det var lagt opp til et intenst og hardt arbeidsprogram 
på konferansen, med dessverre lite tid til sosialt samvær, 
men torsdagens tur inn til Roma med kyndig guiding 
av italiens ke konferansedeltakere var et kjærkomment 
innslag. For undertegnede som aldri hadde vært i Roma 
før, var det en opplevelse å se mange av de historiske 
minnesmerkene som jeg har lest og hørt så mye om. Jeg 
hadde derfor, i likhet med flere andre, også valgt å bli 
igjen i Roma da konferansen var ferdig.

Neste IEWG-konferanse finner sted i Nürnberg i Tyskland 
om to år, og jeg håper at FR og døveprost da velger å legge 
medarbeidersamlingen dit, både fordi vi har mye å bidra 
med inn i IEWG-sammenheng, men enda mer fordi vi har 
mye å lære av andre som ikke arbeider under like gunstige 
forhold som vi gjør her ”nørdst i grendom”.

Sunniva Fisknes som i litt over et år har hatt permi-
sjon fra stillingen som døvekapellan i Oslo, er tilsatt 
som kapellan Bærum prosti i Oslo bispedømme, med 
tjenestested Lysaker. Hun har takket ja til stillingen og 
slutter som døvekapellan i Oslo. Vi har hatt stor glede 
av Sunniva sin tjeneste gjennom mange år, og hun 
vil være velkommen som vikar og gjerne også som 
prest igjen i Døvekirken. Avskjeden vil bli markert i 
Oslo Døvekirke i høst.

Jarl Åge Tjørn er, som vi har omtalt tidligere i  Døves 
Blad, ansatt som ny sokneprest i Oslo etter Roar 
Bredvei. Jarl Åge Tjørn vil bli innsatt som sokneprest 
i Oslo Døvekirke på gudstjenesten 2. september.

Leif Hadland som er assisterende generalsekretær 
i NMS (Det norske Misjonsselskap), er tilsatt som 
sokneprest i Stavanger døvemenighet. Han er far til 
to flotte ungdommer som mange har lært å kjenne 
og sette pris på, og Leif Hadland og familie har vært 

aktive i Stavanger døvemenighet gjennom mange år. 
Det første året vil Leif Hadland være deltidsstudent 
i tegnspråk ved Høyskolen i Sør-Trøndelag i Trond-
heim, ved siden av tjenesten i Stavanger. Vi ønsker 
Leif Hadland velkommen i prestetjeneste i Døvekir-
ken. Han vil bli innsatt tjenesten ved en gudstjeneste 
i Stavanger Døvekirke i november/desember.

Michael Hoffmann er tilsatt som prostesaksbehand-
ler/rådgiver i Døveprostiet etter Hanne Dyrendal som 
sluttet i stillingen i mai i år etter 5 års tjeneste. Michael 
kommer fra stillingen som sokneprest i Haram i Nor-
dre Sunnmøre prosti, Møre bispedømme. Vi ønsker 
den nye rådgiveren velkommen til Døvekirken. Også 
Michael vil være deltidsstudent ved Høyskolen i 
Sør-Trøndelag i Trondheim det første året. Vi ønsker 
Michael Hoffmann velkommen til tjeneste i Døvekir-
ken. Han vil bli innsatt i tjenesten ved en gudstjeneste 
i Oslo Døvekirke i oktober/november.

Endringer i staben i døveprostiet

60-årsfeiring i Roma
Tekst og foto: Eyolf Berg

Knut Syvertsen som er leder for meniighetsutvalget i 
Vestfold (MUV) og nyvalgt nestleder i fellesrådet (FR) 
fylte 60 år 22. mai i år. Dagen ble behørig markert med 
både gave og klem på den norske gruppens morgensam-
ling under IEWG-konferansen i Roma. DB-redaksjonen 
gratulerer hjerteligst og ønsker lykke til med framtidige 
oppgaver i Døvekirken, både i MUV, i FR og ikke minst 
i arbeidet med å skaffe døvekirke i Sandefjord.

Daglig leder Camilla Høyberg gratulerer Knut Syvertsen med 
dagen.
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I slutten av juni dro undertegnede og Jørgen Kalvik 
til noe som heter Global Week, en konferanse/kurs for 
ungdommer fra hele verden, som kommer sammen på 
Arbeiderbevegelsens Folkehøyskole på Moelv for å 
snakke om og kurses i hvordan man kan bidra til å endre 
verden. Dette er et veldig stort og vanskelig mål, men 
med litt innsats fra alle ungdommer over hele kloden så er 
det mulig. Egentlig skulle det ha vært med to til på dette 
kurset, men av ulike grunner kunne de ikke. Marianne 
Kolvik var i Kenya akkurat når kurset startet, og Andreas 
Ånsløkken ble syk. Grunnen til at vi deltok på kurset/
konferansen, er at Døvekirken har et samarbeidsprosjekt 
med KFUK/M i Oslo og Akershus. Prosjektet går ut på 
å besøke og bidra til å utvikle et av de fattigste landene i 
Europa, nemlig Armenia. Fire ungdommer fra Armenia 
deltok på kurset på Moelv. Veldig flott å møte ungdommer 
fra hele verden, som var så engasjerte og hadde et sterkt 

Global week
Av Øyvind Aspen

ønske om å bidra til at mennesker i deres eget land skulle 
få det bedre. Mange av ungdommene er engasjert i ulike 
utviklingsarbeid, og et av prosjektene som ble presentert, 
var å prøve å finne gode måter å fjerne fattigdom på – et 
veldig ”hårete” mål! Men alt er mulig hvis man tror hardt 
nok og jobber hardt nok for det. Dette var det som gikk 
igjen på kurset. 

Til høsten (oktober) skal tre av ”våre” ungdommer besøke 
Armenia og skal få et innblikk i et land som har lang kris-
ten tradisjon med en av de eldste kristne kirker i verden, 
og som har vært gjennom veldig mange omveltninger 
og styreformer. Landet har også vært gjennom mange 
naturkatastrofer. Så det trenger sårt all den hjelp den kan 
få. Mer informasjon om dette kommer senere i høst.

Avskjedsgudstjeneste 
for Asgeir Straume

Av Camilla R. Høiberg

Asgeir Straume hadde sin siste gudstjeneste som dø-
veprest i Oslo den 24. juni. Det var mange som hadde 
møtt opp for å ta farvel med ham, og Asgeir selv hadde 
med familien sin. Det var flere som tok ordet for å gi 
uttrykk for at de kommer til å savne ham, og det ble 
også overrakt gaver. 
Vi ønsker Asgeir  lykke til videre og håper han får en 
fin og rik pensjonisttid.

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

Støtt våre annonsører!
Våre annonsører støtter oss!
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Det er utrolig hvor feil mange tar. 

Her er en av mange eksempler:  
Lærere som underviser døve elever bruker 
tegn og tale samtidig. 

Og rektor sier stolt: Her bruker lærerne 
våre tegnspråk. 

Tegn og tale, eller som det også heter: 
«Tegn som støtte» (TSS) er ikke tegnspråk. 
Det er norske ord som blir synliggjort. 

Det vi tror er at ca 99% av befolkningen 
tror at alle som kommuniserer med armer 
og hender, bruker det selvstendige språket, 
«tegnspråk». De vet nok ikke forskjell på 
«tegn som støtte» og «tegnspråk».

Også hørende (ja, fortrinnsvis hørende) 
flest tror at de tegntilføyelsene de bruker 
sammen med de norske ordene, er «tegn-
språk». Dessverre. De vet ikke bedre. Og 
det avslører deres mangel på kunnskap om 
hva det selvstendige språket tegnspråk er. 

«Norsk tegnspråk har en helt annen gram-
matikk enn norsk tale språk, og for mange 
er de to språkene overraskende forskjel-
lige», skriver tegnspråkrådgiver Sonja Myhre 
Holten i Språkrådets informasjonshefte som 
kom ut før jul. «Tegnrekkefølgen i setninger 
minner mer om kinesisk enn norsk, og mye 
av grammatikken uttrykkes med ansikts-
bevegelser, munnbevegelser og peking,» 
skriver hun videre. «For eksempel kan en 
si at øyenbrynsbruken i norsk tegnspråk 
tilsvarer intonasjonen i norsk talespråk.»

For døve elever/studenter som har tegn-
språk som førstespråk, blir undervisning på 
TSS i realiteten norsk. Bruk av TSS går ut 
over tempo og intonasjon (setningsmelodi, 
uttale) som norsk tale har og som er viktig. 
Bruk av TSS betyr også at eleven/studen-
ten bruker litt mer tid på å få inn i seg hva 
 læreren formidler.  Og TSS forutsetter at 
en kan norsk syntaks godt. Da er det bedre 
bruke tegnspråktolk som behersker tegn-
språk. Men det aller beste er om læreren 
selv kan språket. Det må være i lærerens 
egen interesse at studentene/elevene deres 
skal klare eksamen. 

Jeg minnes døvelæreren ved Holmestrand 
offentlig skole for døve ca 1968, der lære-
ren sa: «Klarer dere ikke eksamen, er det ikke 
deres feil, men min feil! Det er fordi jeg ikke 
har klart å lære fra meg på en måte som dere 
oppfatter og forstår og lærer. Jeg er altså like 
nærvøs som dere foran hver eksamen.»

Vitsen om at «vi har lærere som bruker 
tegnspråk», når de visselig ikke gjør det, må 
vi bort fra.  Undervisning i og på tegnspråk, 
betyr rett og slett, «i og på tegnspråk».

Vi vil her oppfordre lærerne som har som 
oppgave å få elever og studenter til å bli 
gode i fagene sine, om å melde seg på 
tegnspråk-kurs. 

Da viser de at de har interesse og vilje til å 
fokusere på elevenes/studentenes beste!

Forresten ...  det er ikke bare i undervis-
ningssituasjon at tegnspråk er viktig...

Alt for mange tror 
at de bruker tegnspråk
- men det gjør de sannelig ikke!
Av daglig leder Rune Anda, Bergen Døvesenter, februar 2012
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Helgen 8. – 10. juni hadde Døves menighet, Møre sin tradisjonelle tur til Averøy

(Tekst: Guri Kaland Sværen. Bilder: Borgvar Berntsen, Guri Kaland Sværen, Odd Erling Vik Nordbrønd og Ann-Karin Voldsund)

Fredagen forsvant som dugg for solen med pizza og koselig prat. Lørdag var det tid for utflukt til Kristiansund.

Første stopp var tur med Sundbåten til Klippfiskmuseet på 
 Milnbrygga

Menighetstur til Averøy
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Lokale attraksjoner på Innlandet ble behørig dokumentert. Så var det tid for rekefest i Øksenvåg.

Etter en deilig frokost på søndag, var det gudstjeneste i Bremsnes kirke.

Hele helgen skinte solen og til nest år blir det ny tur, men da går turen kanskje til Frøya.
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Guiden fortalte om en spesiell måte å 
dyrke jorda på, som nå er gått tapt. De 
brente av skogen og lot den ligge et år 
før de sådde rug, en spesiell type rug 
som trengte denne formen for jord. 
Da ga den hundrevis av fold. Det var 
en type rug som det ikke har lykkes 
å dyrke på annen måte. Metoden het 
svedjebruk. 
Vi fulgte godt med på utsikten, for 
guiden fortalte at de ofte så elg på 
slike turer, og én gang hadde de til 
og med sett bjørn, men det så ikke vi 
denne gangen.
Vi besøkte en røykstue, Rikkenberg, 
en av de få gjenværende i sitt slag. 
Det er en stue bygd med en spesiell 
ovn, uten pipe. Det var vanlig at de 
eldre sov oppå en slik ovn. Da vi kom 
dit fortalte de om det spesielle bygg-
verket. Den het røykstue av naturlige 
grunner. Det ble mye røyk, men når 
de fyrte hardt noen timer forsvant 
røyken. Det var mange år gammel 
sot i taket, så de dekket alltid på med 

koppene opp ned for å unngå at sot 
falt ned i koppene. Bakverket var 
upåklagelig, bakt samme morgen. 
Her tok guiden oss med ut på tunet til 
en overraskelse. Han hadde smuglet 
noe ut fra bussen. Det viste seg å være 
en neverlur som han blåste i. 
Finnskogen ligger tett opp til Sverige, 
og vi var også på den andre siden 
av grensen og besøkte en kirke der, 
Østmark kirke. Den var bygget av 
innsamlede plankebiter, veldig spe-
siell og flott kirke. Der hadde Siv H. 
Elstad andakt. Kirkegården var fin og 
velstelt, med et helt annet preg enn 
i Norge. De fortalte om en svensk 
skikk. Når konen var den første som 
døde av et ektepar, ble navnene på 
begge ektefellene gravert inn i stei-
nen, men årstall for mannen måtte 
selvfølgelig stå åpent. 
Butikken var akkurat nedlagt, så det 
ble ingen svenskehandel, men det 
var kanskje like bra. Vi hadde en 
rolig og fin tur. Guiden hadde mye 

Tur til Finnskogen med Åpent hus i Oslo Døvekirke
Tekst: Randi Andresen - Bilder: Siv H. Elstad og Niels Kristensen

31. mai 2012 dro vi på busstur til Finnskogen. Finn 
Carlsen stilte med buss og hyggelig sjåfør og guide. 
Det ble en tur inn i de dype skoger med noen fine over-
raskelser. Finnskogen er virkelig noe for seg selv, en 
egen ”republikk”. Faktisk hadde de en ”dronning” 
som regjerte i mange år frem til sin død i 1999. Vi 
kjørte forbi hennes bolig i Svullrya. Hun het Åsta 
Holth. Finnskogen har fått sitt navn etter innvandrere 
fra Finland for flere hundre år siden. Mye slit er ned-
lagt i skogene for å kunne få levelige forhold.

å fortelle, og vi stoppet med jevne 
mellomrom så tolkingen kunne skje 
i trygge former; det er jo ikke lov å 
stå i en slik buss.
Vi hadde også en deilig middag på 
Finnskogen kro og motell, kortreist 
mat med elg og tyttebær fra området. 
En fin tur som anbefales.
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Nå er det høst, og for mange 9.-klassinger betyr det 
oppstarten av konfirmantår. Noen har kanskje tenkt 
en del rundt det med konfirmasjon; Skal jeg konfir-
meres i kirken, humanistisk, eller kanskje jeg rett og 
slett skal la være å konfirmeres? 

Vi i døvekirken håper at mange velger å konfirmeres i 
kirken. Vi ønsker at flest mulig skal få sjansen til å lære 
mer om Gud, kirka og seg selv.  Vi ønsker selvsagt også 
at mange velger døvekirken. Her har vi kompetanse på 
hva det vil si å være døv/hørselshemmet, så vi legger 
opp til en konfirmasjonstid som blir så god som mulig 
for akkurat deg. Dersom du er nysgjerrig på hva vi har å 

tilby, ta kontakt med din nærmeste menighet. Men det kan 
nevnes allerede her at høydepunktet for oss er en felles 
konfirmantleir for hele landet. Du kan også finne mer in-
formasjon på hjemmesidene våre: www.dovekirken.no 

Har du bestemt deg for å følge konfirmantundervisningen 
hjemme, kan vi også være en ressurs for menigheten der. 
Så ta uansett kontakt med oss!

Mange av dere som leser dette, er nok ikke konfirmanter 
selv, men om kjenner du noen døve/hørselshemmede ung-
dommer som kan ha nytte av oss, be dem ta kontakt.
Ha et fint konfirmantår sammen med døvekirken!

Konfirmanter og døvekirken
Av Ann-Karin Voldsund

Ungdomskontakt med Armenia
Tekst og bilde: Karl Fr. Robertsen

I juni var fire hørende armenske ungdommer på besøk i Oslo. Besøket var 
et ledd i KFUK/Ms utvekslingsprogram ”Global Week”. 
Fra Døvekirkens side hadde Marianne Kolvik ansvar for å ta seg av de 
armenske ungdommene, og sammen med to tolker tok hun dem med på en 
guidet byrunde. I løpet av denne runden var de også innom døvekirken der 
de armenske ungdommene fikk et hyggelig og positivt møte med miljøet 
i døvekirken. Det ble servert både fruktkake og te/kaffe, og rundt bordet 
gikk praten livlig. 
Undertegnede ble med på runden videre, bl.a. til Frognerparken der Vi-
gelands fantastiske statuer gjorde et sterkt inntrykk. I det hele tatt ga de 
armenske ungdommene uttrykk for stor begeistring over alt de fikk oppleve 
mens de var her i Oslo. 
Nå er det tid for gjenbesøk, og til høsten, i månedsskiftet september/okto-
ber reiser tre døve osloungdommer sammen med meg til Armenia. Det er 
misjonsarbeidet i KFUK/M som står bak står bak dette gjenbesøket, og vi 
døve får muligheten til å oppleve Armenia som deltakere i den delegasjonen 
OAK (Oslo og Akershus krets) sender av gårde. Hele 10 dager skal vi være 
der. Det er vel helt unødvendig å si at vi gleder oss til turen til Armenia?
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Riktig støtte på rett tidspunkt
Bokanmeldelse av Bente Enggrav, 

klinisk sosionom/rådgiver på Eikholt

”Livsomstilling ved kombinert 
syns- og hørselsnedsettelse/døv-
blindhet – et indre arbeid over 
tid” 
Hvordan er det å leve med kombi-
nert syns- og hørselsnedsettelse? 
”Man blir avhengig av hjelp selv 
om man ikke ønsker det. Det er 
liksom uunngåelig.”  Boka gir 
verdifull og viktig kunnskap om 
den omfattende omstilling det 
innebærer å utvikle et kombinert 

syn- og hørselstap. Den gir svært god innsikt i hvordan 
personer klarer å mobilisere sine ressurser.
Boka er et resultat at et skandinavisk prosjekt hvor man 
har ønsket å sette fokus på livsomstilling ved ervervet 
kombinert syns- og hørselsnedsettelse. Livsomstillingen 
innebærer det viktige indre arbeidet den enkelte må gjøre 
for å erkjenne og jobbe med store omveltninger i livet. 
Fasene som beskriver prosessen fra å erkjenne sanseta-
pene til å leve med dem, er individuelle livsreiser. Selv 
om de kan oppleves og gjennomleves noe ulikt, avhengig 
av livssituasjon og livserfaring, er det mye som er felles i 
erfaringer, reaksjoner, kritiske hendelser og vendepunkter. 
Her finnes flere spennende sitater som med fordel kunne 
vært knyttet til de ulike fasene for å gi mer klangbunn 
til erfaringene som beskrives. Viktige nøkkeltemaer som 
drøftes er usikkerhet og sårbarhet, identitet og selvbilde, 
døvblindebegrepets ladede betydning, energitap, sosialt liv 
og kommunikasjon. 
Målet med prosjektet har vært å bidra til at det blir bedre 
samsvar mellom individets behov og omgivelsenes støtte. 
Boka har sin styrke i at den understreker og begrunner vik-
tigheten av at fagpersoner må bli mer lydhøre for hvor den 
enkelte befinner seg i sin egen livsomstilling. Kunnskapen 
fra prosjektet er basert på fokusgruppeintervjuer med 15 
personer fra Danmark, Norge og Sverige, som selv lever med 
kombinert syns- og hørselsnedsettelse/døvblindhet. Referan-
segruppen har bestått av personer med egenerfaring.
Boka henvender seg til fagpersoner som kommer i kontakt 
med personer med ervervet døvblindhet, personer som selv 
har kombinert syns- og hørselsnedsettelse, og deres pårø-
rende. Forfatterne er fem fagpersoner fra Skandinavia, som 
har utgjort prosjektgruppen.
Denne boka anbefales til alle som i sitt arbeid er i kontakt 
med personer med ett eller flere sansetap!
Boken er gratis. Henvendelser kan rettes til Signo døvblin-
desenter, adb@signo.no eller til Regionsenter for døvblinde 
i Bergen, evabritt.andreassen@statped.no.  
Boken er tilgjengelig som PDF-fil og blir tilgjengelig som 
word-fil på www.nordicwelfare.org/publikationer. 
Den blir også tilgjengelig som lydbok ved NLB - Norsk 
lyd- og blindeskriftbibliotek, www.nlb.no.  

Kirkelige 
handlinger
Kirkelige handlinger i Øst-
enfjelske distrikt. Hvis ikke 
det er oppgitt kirke, har hand-
lingen funnet sted i Oslo Dø-
vekirke.
 
Døpt:
06.05.2012. Andrine Lahti 
Jensen – Helgøy kirke.
 
Konfirmasjon 6. mai:
Thor Henrik Bergan Steen
Marte Kvinnegard
Therese Ludmann Leine
Vanja Iselin Svenskerud 
 Wilhelmsen
Irja Marie Eide Mølmen
Alle konfirmert i døvekirken 
den 6. mai.
 
Oddbjørn Brenden –  
Nord-Odal Kirke
 
Gravlagt:
20.01.2012: Anders Gulsvik 
– Flå kirke
06.03.2012: Ingebjørg Vik
03.04.2012: Svein Konrad 
Albrigtsen – Herøy Kirke
11.04.2012: Synnøve Kon-
stanse Lund – Grorud Kirke

Julie Pedersen,
Myre kirke 20. mai 
2012

Benedickte Sofie 
Holte, Andørja 
kirke 10. juni 2012

Atle Alexander 
Lyng, Trondheim 
døvekirke 10. juni 
2012

Ida Marie Fossen, 
Trondheim døve-
kirke 27. mai 2012

Konfirmerte:

10.05.2012: Johannes 
 Rekkedal
06.06.2012: Anne Mathea 
 Hovden – Ski middelalder-
kirke
 
Vielse:
26.05.2012: Kaia Pedersen og 
Geir Strand – Styrvoll Kirke, 
Lardal

Hvis ikke annet er angitt, har 
handlingen funnet sted i ved-
kommende døvekirke

Det vestenfjelske

BERGEN:
Døpte
6. mai Oliver Iversen Her-
mansen

Vigde
4.august Beate Juliussen og 
Kristian Bratheim Fana kirke

Døde
9. mai Anny Tangedal
29. juni Odd Martin Birkeland, 
Hosanger kyrkje

Det nordenfjelske distrikt, 
Tromsø
Døpte
20.05.12: Mathea Løvvoll
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Prostebesøk i Tromsø og Trondheim.  
24.– 26. juni hadde vi prostebesøk i det 
nordenfjelske døvedistrikt. Besøket startet i 
Tromsø med en fin gudstjeneste. Det var 
også møter og samtaler med menighetsut-
valg og ansatte før prosten med følge reiste 
videre til Trondheim. Her var et av høyde-
punktene besøk av biskopen i Nidaros; Tor 
Singsaas. 
Han var 
med på en 

andakt i døvekirken. Og etterpå hadde  
staben og noen fra menighetsrådet en fin 
samtale med biskopen. Dette var til stor 
glede og inspirasjon for oss, og vi tror  
biskopen fikk et viktig innblikk i døvekirken.  

Trondheim - Steinvikholmen 

Hyggetreffet i Trondheim har vært 
på tur til Steinvikholmen i Stjørdal.  
Der ligger en festning fra ca 1530, 
som ble bygd av Olav Engelbrekts-
son, Norges siste erkebiskop. Vi fikk 
en guidet tur, og lærte at Norge ble 
styrt fra denne borgen før reforma-
sjonen i 1537.  Et interessant sted 
som mange ikke vet så mye om. Vi 
var heldige med været, og det var 
deilig å sitte ute i sola å spise lunsj 
etterpå. En fin tur som anbefales 
flere! 

Tromsø – Tur til Levi i Finland 

Døves fylkeslag i Troms og Døve-
kirken samarbeidet om tur til Levi i 
Finland. Levi er et typisk skisted, 
men det var fint på sommeren også.  
Vi hadde gode dager i badeland på 
hotellet, i akebane, og på fjelltur. 
Fredag hadde vi gudstjeneste sam-
men med en finsk døveprest. Vi had-
de håpet at det skulle komme en del 
finske døve også, men det gjorde 
det ikke. Vi hadde likevel en hyggelig 
tur, og det var stort sett bare smil på 
alle ansiktene. På søndag reiste vi 
tilbake til Tromsø, klare for høsten 
og hverdagen. Takk for en hyggelig 
tur alle sammen!  

Menighetsturer 

Nye prosjekter høsten 2012! 
Ungdomshelg! 

21.-23. september skal vi prøve noe nytt: 
Ungdomshelg for oss her i nord. Dette blir 
en helg for alle fra ungdomsskolen og opp 
til 20 år. Vi skal reise til Vatnlia leirsted ikke 
langt fra Bodø. Dette blir en helg med mye 
tid til å ha det hyggelig sammen.  
Mer informasjon på hjemmesiden! 

Barn og unge i Tromsø 

I høsten skal vi ha to samlinger for barn og 
ungdommer i grunnskolealder i Tromsø:  
- Fredag 12.oktober: bowlingkveld! 
- Lørdag til søndag 1.-2.desember:  
LysVåken i Tromsø døvekirke. Det betyr: Vi 
skal overnatte i kirken, planlegge gudstje-
nesten søndag og ha ulike aktiviteter. Barn 
og unge i andre deler av distriktet er 
hjertelig velkom-
men. Ta kontakt 
med  kateket Anne 
Marie Sødal 

Gudstjenesteverksted i Trondheim 

Nytt og spennende denne høsten er  
gudstjenesteverksted: Frivillige fra menig-
heten inviteres til å planlegge  gudstjenes-
ten sammen med den som har ansvaret.  
Eksempel på oppgaver er poesi, tekst-
lesing, lystenning, bønner, pynting/visuell 
utforming og kirkekaffe.  
Vi møtes i god tid før gudstjenesten vi skal 
forberede, og har planlagt fem samlinger 
denne høsten. De to første er: verksted 
29.aug. for gudstjenesten 9 sept og 26.sept 
for julegudstjenestene. Ta gjerne kontakt 
med staben om du har lyst å være med. Vi 
håper på god respons, og tror hele menig-
heten får glede av at flere deltar under 
gudstjenestene. 

Tegnkor i Trondheim 

Flere har ønsket seg et tegnkor i  
menigheten. Nå kan det bli virkelighet! 
Denne høsten starter vi et forsøk, og invite-
rer alle som er interessert (eller bare nys-
gjerrige)  til å si fra. Et tegnkor kan tegne 
gamle oversatte salmer, eller nye tegn-
språksalmer som er laget for tegnkor.    
Første mål er TV-gudstjenesten til jul, som 
NRK filmer 21. desember i Byåsen kirke. 
Det kan bli både morsomt og berikende for 
menigheten om vi får dette til! 

Hjemmeside og Facebookgruppe 

Få med deg den nyeste informasjonen på 
internett. Følg med på hjemmesiden vår: 
www.dovekirken.no/trondheim.  
Tromsø har egen gruppe på facebook. Søk 
på ”Tromsø Døvekirke i Kroken (Nord-
Norge)” og be om å få bli medlem.   

Det nordenfjelske distrikt 
Trondheim—Tromsø 

Biskop Tor i døvekirken i Trondheim 

Deltakere på gudstjenesten i Tromsø 

Turgjengen er samlet Lunsj på vakre Steinvikhomen 
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  KALENDER 

Felleslegatet for Døve
Du kan søke om støtte.

Ta kontakt med: Hans Kr.Hønsvall
Postboks 192, 3201 SANDEFJORD

www.felleslegatet.no
E-post:

ina.m.hagen@colorline.no
Søknadsfrist 15. september 2012 

Gudstjenester i Oslo
2. sept: Gudstjeneste med innsettelse 

av ny sokneprest i Døvekirken kl. 
11.00

23. sept: Døves Dag, gudstjeneste i 
Middelalderparken i Gamlebyen 
kl. 12

7. okt: Gudstjeneste og årsmøte i 
Døvekirken kl. 11.00

21. okt: Barnas dag og konfirmant-
presentasjon, familiegudstjeneste i 
Døvekirken kl. 11.00

4. nov: Allehelgensgudstjeneste i 
Døvekirken kl. 18

18. nov: Gudstjeneste i Døvekirken 
kl. 11.00

2. des: Lysmesse i Døvekirken kl. 
18.00

Drammen:
28. okt: Gudstjeneste for døve og hø-

rende i Strømsgodset Kirke kl. 11

Åpent hus i Oslo Døvekirke 
kl. 11.30-13.30 annenhver torsdag 
(like ukenumre).
Program høsten 2012:
23/8: Bilder fra turen til Finnskogen 

v/Niels Kristensen
6/9: Framover for Døvekirken v/Jarl 

Åge Tjørn 
20/9: Kort tur. Nærmere info kommer 

på hjemmesidene.
4/10: Kirkens SOS v/Janne Sukka 
18/10: Nytt fra Norges Døveforbund 

v/Bjørn Kristiansen
1/11: Språkrådet v/Sonja M. Holten
15/11: Program ikke fastlagt. 
29/11: Program ikke fastlagt. 
13/12: Adventsfest (NB! Kl. 12.00!) 

Påmelding innen 29/11 – Se hjem-
mesidene!

Kafé i Oslo Døvekirke kl. 14-18 an-
nenhver torsdag (ulike ukenumre).

Hyggetreff i Storhamar Kirke 
kl. 11.00-13.30 siste onsdag hver 
måned.
Det kan skje endringer i programmet, 
så følg med i kalenderen på 
www.dovekirken.no/oslo for å holde 
deg oppdatert.

Ungdomsklubb i Døvekirken
Annenhver onsdag.
Ungdomsklubb kl. 18-21
29. august: Kino
12. september: Temakveld
26. september: Innendørsklatring
10. oktober: Temakveld
Lørdag (NB!) 20. oktober: ”Bøn-

nestengelen”    
7. november: Foredrag om Armenia

Stavanger Døvekirke
• Åpen kirke hver tirsdag kl. 11.00-

13.30 fra 28.08
• Første gudstjeneste etter sommeren, 

2 september kl. 11 m/Odd Erling Vik 
Nordbrønd

• 2 desember kl. 11 –gudstjeneste 
med innsettelse av Leif Hadland – 
påfølgende kirkekaffe og basar

Bergen Døvekirke
9. september kl 11.
30. september kl 11
21. oktober kl 11
4. nov. kl 18 (Alle helgens dag)
18. november kl 11
2. desember kl 11
9. desember kl 18 (lysmesse)
24. desember kl 15 (julaften)

”Åpen kirke” er andakt og lystenning 
i døvekirken kl 10.30 før seniortreff 
på døvesenteret. VELKOMMEN!

Døves menighet i Møre
Gudstjenester og arrangement:
Tirs.21.august, kl.17-20: 

Åpen Kirke i Molde Domkirke. 
Lystenning, Tombola.

Fre.24.-Søn.26.august: Døvestevne, 
Nesholmen i Sunnfjord. Felles for 
døveforeningene og døvemenighe-
tene i Det vestenfjelske. 

Onsdag 29.august, kl.11-14: 
Åpen Kirke i Volsdalen menighets-
hus. Tombola m.m.

Søndag 9.september, kl.11: 
Gudstjeneste i Vartdal kirke, alter-
nativt i Ørsta kirke. Kirkemiddag 
etterpå, i Ørsta – eller kanskje på 
Rekkedal Gjestehus?

Tirsdag 18.september, kl.17-20: 
Åpen kirke i Molde Domkirke. 
Tombola m.m.

Søndag 23.september, kl.19: Guds-
tjeneste i Volsdalen kirke, Ålesund. 
Prostebesøk. Kveldsmat.

Søndag 30.september, kl.11: 
Gudstjeneste i Volsdalen kirke. 
Bispevisitas (Biskop i Møre). Kir-
kekaffe.

Onsdag 3.oktober, kl.11-14: Åpen 
Kirke i Volsdalen menighetshus i 
Ålesund. Tombola m.m. 

Søndag 14.oktober, kl.11: 
Gudstjeneste i Volsdalen kirke. 
Kirkekaffe etterpå.

Søndag 28.oktober, kl.11: 
Gudstjeneste i Moldeområdet. Ikke 
avklart i hvilken kirke. Kirkemid-
dag etterpå, trolig på kafé Gimle i 
Molde.

Onsdag 31.oktober, kl.11-14: 
Åpen Kirke i Volsdalen menighets-
hus i Ålesund. Tombola m.m.

Søndag 11.november, kl.11:
Gudstjeneste i Volsdalen kirke. Kir-

kekaffe etterpå.
Søndag 18.november, kl.11: 

Gudstjenseste i Metodistkirken i 
Ålesund. Kirkemiddag etterpå?

Onsdag 28.november, kl.11-14: 
Åpen Kirke i Volsdalen menighets-
hus i Ålesund. Tombola m.m.

Søndag 2.desember, kl.11: 
Gudstjeneste i Volsdalen kirke, 
Ålesund. Adventsverksted for store 
og små.

21. Gudstjeneste Alsvåg kirke, Myre 
kl. 11 

Uke 43: Døvepresten på reise i 
Finnmark

November: 
8. Åpen kirke Døvekirken i Tromsø 

kl 18
15. Menighetsutvalgsmøte kl. 17.00
27. Lysmesseverksted, Tegnspråkklas-

sen Døvekirken i Tromsø  

Desember: 
2. Lysmesse Tromsø Døvekirke kl 

17.00
6. Menighetsutvalgsmøte kl 17.00
9. Gudstjeneste Elvebakken kirke, 

Alta
12 – 16 Oppsøkende virksomhet 

Vesterålen/Sør - Troms
16. Gudstjeneste Kanebogen kirke, 

Harstad 
24. Julegudstjeneste Tromsø kl 

13.00

Med forbehold om endringer.

Babysang 
 

Døves menighet, Bergen 

vil gjerne invitere deg og 
din baby til Babysang 
Vi skal ha 8 treff i løpet av høst/vinter  

 

Opplegget stimulerer barnets utvikling i forhold til rytmikk og musikalitet med 
fokus på nærhet. Vi møtes, synger og leker sammen med barna i ca 45 minutter. 

Etterpå har vi felles lunsj, vi spanderer kaffe/te/saft. Ta med matpakke. 

Babysang passer for barn opp til ca. 1 ½ år sammen med en voksen 
omsorgsperson. Til babysang kreves ingen skjønnsang, bare en kjent og trygg 
stemme. 

 

Vel møtt! 

Påmelding og mer info finner du på vår nettside; www.dovekirken.no 

(Trykk i menyen på ”menighet”, da kommer Bergen frem på listen). 

Oppstart tirsdag 
21. august 2012 

Klokken 10:30 

Trondheim 
døvekirke
Gudstjenester
9. september kl.12 på 

Døvehytta
23. september kl.11
7. oktober kl.18
21. oktober kl.11 på 

Havsteinekra helse- 
og velferdssenter

4. november kl.18
18. november kl.11
9. desember kl.18 Lys-

messe
21. desember tv-opp-

tak i Byåsen kirke
24. desember kl.15

Hyggetreff og menig-
hetskvelder

i Klostergt. 60
11. september kl.11
25. september kl.19
9. oktober kl.11
23. oktober kl.19
6. november kl.11
20. november kl.19
4. desember kl.11

Døvekirken i Tromsø
August: 
9.–12.  Menighetstur til Levi/Rova-

niemi Finland
16. Menighetsutvalgsmøte kl 17.00
19. Gudstjeneste Myre kirke, Øksnes 

kl 11.00
26. Gudstjeneste Tromsø døvekirke 

kl 13.00 Nattverd
31.–2. september Høsttreff, Nordland 

fylkeslag, Rognan
  
September:
13. Menighetsutvalgsmøte Tromsø 

døvekirke kl 17.00
20. Åpen kirke kl 18.00 
27. Gudstjenesteverksted kl 18.00 

Tromsø Døvekirke
30. Gudstjeneste Tromsø Døvekirke 

kl 13.00 Nattverd Middagsserve-
ring

Oktober: 
4. Åpen kirke Døvekirken kl 18.00
11. Menighetsutvalgsmøte kl. 17.00
14. Felles gudstjeneste, Døvekirken i 

Tromsø kl 11 Nattverd Kirkekaffe
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DøvES MENighEt, MøRE

www.dovekirken.no/more
Borgundveien 124, 6007 Ålesund
Besøksadresse:
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: 
Marco Kanehl
Telefon 90 23 73 01
marco.kanehl@signo.no

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

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

Siv henriksen Elstad,  
prostiprest/døvekapellan
Telefon direkte  23 33 43 24
Teksttelefon  23 33 43 34
Mobiltelefon  913 50 776
siv.h.elstad@dovekirken.no

Randi Andresen, døvediakon
Telefon direkte 23 33 43 23 
Teksttelefon 23 33 43 33
Mobiltelefon 900 50 869
randi.andresen@dovekirken.no

øyvind Aspen, døvekateket 
Teksttelefon  23 33 43 30
Mobiltelefon:      97 50 58 06
oyvind.aspen@dovekirken.no     
Bildetlf.: 
040640311@bvisiontech.com

Karl Fr. Robertsen, Barne-, 
 ungdoms- og poesimedarbeider
Telefon tolk 23 33 43 20
Teksttelefon 23 33 43 37
Mobiltelefon 40 76 94 82
Bildetlf.: 0406060588@wx3.se
karl.robertsen@dovekirken.no 

Dmitry Katsnelson, konsulent
Telefon tolk 23 33 43 20
Teksttelefon 23 33 43 58
Mobiltelefon 452 69 949
Bildetlf.: 0406340341@meeting.se
dmitry.katsnelson@dovekirken.no

øystein Bang, organist
Mobiltelefon 928 38 574
ohbang55@hotmail.com 

David E. Fraser,  
kirketjener/vaktmester
Mobiltelefon 90 68 97 14
Bildetlf.: 0406340306@t-meeting.se
david.e.fraser@dovekirken.no 

Olga Papalexiou, danser
Mobiltelefon 984 90 919
oliapapalexiou@yahoo.no 

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

Leif hadland, sokneprest  
(fra oktober 2012)

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, 
trosopplærer
Mobiltelefon 98 81 10 30

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

hege R. Lønning, 
 trosopplæringskoordinator 
Telefon tolk 23 33 43 20
Mobiltelefon  952 09 906
Bildetlf.: 0406060564@t-meeting.com
hege.lonning@dovekirken.no

Michael hoffmann,
rådgiver/sekretær
(f.o.m. 01.10.12.)

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
Bildetlf.: 0406340341@meeting.se
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.

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

   DØVES MENIGHETER

www.dovekirken.no

www.dovekirken.no/oslo

www.dovekirken.no/stavanger

www.dovekirken.no/bergen

www.dovekirken.no/more

www.dovekirken.no/trondheim



Returadresse:

Døves Blad
Boks 2305 Hansaparken
5828 BERGEN

B-BLAD

Dikt om 22. juli
Av Frode Grytten – lest på olsokgudstjenesten i Skedsmo Kirke

skyt meg i venstre arm, og eg skal kalle såret solidaritet 

skyt  meg i høgre arm, og eg skal kalle arret samhald 

skyt meg i kjeven, og eg skal heve røysta mi 

skyt meg i kneet, og eg skal reise meg igjen 

skyt meg i hofta, og eg skal løpe raskare 

skyt meg i brystet, og eg skal jobbe mot all urett 

skyt meg i auget, og eg skal sjå verda klarare 

skyt meg i øyret, og eg skal høre dei nye røystene synge 

skyt meg i hjartet, og eg skal rope: vår kjærleik lever

Olsokgudstjeneste 2012
Tekst: Randi Andresen, bildet: Wikipedia

Også i år hadde menigheten i Oslo 
olsokgudstjeneste i samarbeid med 
Nedre Romerike prosti i Skedsmo 
kirke. Det skulle bli en gudstjeneste 
litt preget av ferie fordi både danser 
og poesimedarbeider hadde ferie, 
og det var ikke penger til vikarer. 
Vi fra Oslo, Siv H. Elstad og Randi 
Andresen, var veldig spente på for-
hånd. 
Vi dro 5 personer fra menigheten, 
og det ble en veldig fin gudstjeneste 
med godt samarbeid med prest, 
diakon, organist og kirketjener der 
oppe – og ikke å forglemme veldig 
bra arbeid av tolkene, Marte Olsen 
og Arne Andreas Opheim. De tok 
utfordringen med ukjente, ganske 
vanskelige salmer og litt ny liturgi 
på en veldig flott måte.
Presten, Jahn Aas, holdt en veldig 
god preken hvor han på en spesiell 
måte holdt sammen bibelteksten 
med Olav den (etter hvert) hellige og 
hendelsene for et år siden i Oslo og 
på Utøya. På en måte var det slik at 
både Jesus, Olav og de overlevende 
fra udåden 22. juli 2011 seiret ved 

å tape. Jesus døde, men sto opp 
igjen; Olav tapte slaget om Norge 
på Stiklestad, men etter sin død 
ble kristningsverket han kjempet 
for, brakt til seier. De overlevende 
AUF’erne har vist at det går an å 
møte ondskap med en annen hold-
ning. I denne forbindelsen leste 
presten også Frode Gryttens dikt 
om 22. juli, som vi gjengir ovenfor.
Etter gudstjenesten var det kirke-
kaffe og foredrag i prostegården 
med god tid til å prate. Igjen fikk vi 
god tilbakemelding på at vi – som 
døvekirke – var tilstede. Det tilførte 
noe ekstra som mange setter pris på 
– selv uten dans og poesi. Prosten 
holdt et foredrag om Olav – før og 
etter at han ble Olav den Hellige. 
Hans liv var fullt av intriger og van-
skeligheter. Mye frem og tilbake og 
uheldige omstendigheter gjorde at 
han måtte slåss på mange fronter. 
Men Gud hadde satt sitt preg på 
ham, og han kjempet for å fullføre 
kristningen av Norge. Metodene 
han brukte, var vel andre enn vi 
skulle ønske i dag, og hellig ville vel 
ikke mange kalt ham før han døde. 
Men etter hans død skjedde det 
så mange undere forbundet med 

hans kropp at han veldig raskt ble 
gjort til helgen. Det har preget vårt 
land siden.
Det er alltid noen som gir gripende 
fortellinger om kontakt med dø-
vemiljøet. Denne gangen var det 
diakonen i Lillestrøm, Grete Ringdal, 
som fortalte at hennes farmor og 
farfar var døve. Hun hadde væt med 
dem på basar i døveforeningen 4 
år gammel. Da vant hun et bilde av 
Jesus (Kanskje kopi av altertavlen i 
den gamle døvekirken? I hvert fall 
var det Jesus som den gode hyrde). 
Hun ble så glad i det bildet, og hun 
har det fortsatt over sengen sin, nå, 
nesten 60 år senere!
Vi dro takknemlige tilbake til Oslo. 
Vår uro hadde vi kunnet spart oss. 
Det ble en kveld med fornyelse for 
kropp og sjel.


