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Roar Bredvei, døveprost

Nedtelling til påske
Nå er vi snart midtveis i fastetiden. 

Vi husker godt at fastetiden varer 40 dager, 
og at den knytter tilbake til bibelhistorien 
om Jesus som fastet 40 dager i ørkenen. 

For hver dag nærmer vi oss påske. Og 
samtidig er vi heldige her i Norge. Naturen 
rundt oss hjelper oss å telle ned. Dagene 
blir lengre og lengre dag for dag, og alle-
rede er krokusen kommet mange steder, 
og vi merker at våren begynner å komme 
til oss. Samtidig kan vi merke at vi forbere-
der oss på påsken og på å ta imot påskens 
budskap som også, som våren, handler om 
at liv og lys og seier over mørket.

Som du kan se av forsiden, ble det fei-
ret stort med dronning, kirkeminister og 
mange biskoper at de fikk sin gudstjeneste 
og Lukas-evangeliet på dansk tegnspråk. 
Noen danske døve fortalte meg etter guds-
tjenesten at de nå gledet seg til påsken i år. 
Nå kunne de for første gang «lese» eller se 
påskeevangeliet på tegnspråk hjemme og 
også gå i Døvekirken i København for å se 
dem fremført der i påsken.
 
Og om du vil lese Bibelen på tegnspråk, 
kan du lese den på www.bibel.no norsk 
tegnspråk eller på www.bibel.dk på dansk 
tegnspråk.

Fastetiden er en tid for øvelse, for å skjer-
pe sansene, for å få øye på vårt eget liv, vår 
neste og Gud. Slik blir fastetiden en tid vi 
kan se og åpne oss opp for hverandre og 
for Gud. Når vi åpner opp, kan vi også let-
tere ta imot påsken som kommer nærmere 
oss dag for dag. 

I fastetiden deles fastebøssene ut i døve-
kirkene. Det er fint å ha bøssen på mid-
dagsbordet og legge på noen kroner som vi 
vet kommer godt med til mennesker andre 
steder i verden, som virkelig trenger dem. 
Og så er det også slik at de fleste av oss 
møter noen mennesker gatelangs som spør 
oss om noen kroner – det er fint å gi dem 
noen kroner og et smil.

I Døvekirken i Oslo har vi i fastetiden 
en fantastisk tradisjon. Det er den  årlige 
 basaren! Jeg synes basar er fint å ha 
 akkurat i fastetiden. Da samles barn, unge 
og eldre i menigheten til program, samtale 
rundt bordene og til å støtte det gode 
 arbeid som drives i Døvekirken i Oslo. 
Og så får vi tid til å være sammen i Guds 
hus og å forberede oss til påsken. 

God fastetid og velkommen i Døvekirken i 
fastetiden og til påske!

Denne andakten vil også bli publisert på norsk tegnspråk på www.dovekirken.no. 
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Ja til tegnspråk
og ja til tolk!

Tegnspråk har alltid vært viktig i Døvekirken. Så lenge vi har hatt døvekirker 
og døvemenigheter, i snart 120 år i Norge, har menighetsrådene brukt tegn-
språk i sine møter. Helt fra første stund har prester og andre brukt tegnspråk 
i samtalene i menighetsrådet, og det har ikke vært tale om å bruke tolk i me-
nighetsrådene. Den direkte kommunikasjon på tegnspråk i menighetsrådene 
har vært helt nødvendig og gitt samtalen en egen og god kvalitet. 

I forrige møte i Døvekirkenes Fellesråd vedtok rådet enstemmig at også de 
fra 2013 skal bruke tegnspråk i sine møter uten bruk av tolk. Og så er det 
også gledelig at alle medlemmene i Fellesrådet behersker tegnspråk tilstrek-
kelig til å bruke tegnspråk i møtene, på samme måte som menighetsrådene 
helt siden 1894 har brukt tegnspråk under møtene. Det er gledelig og helt 
nødvendig at den muntlige kommunikasjonen i Døvekirken primært er på 
tegnspråk. Dette er ikke et vedtak imot tolker. Det er viktig at vi bruker tolker 
aktivt, men i rådsmøter og stabsmøter er det nødvendig å kunne kommuni-
sere direkte med hverandre på tegnspråk.

Det var også det Døvekirkenes Fellesmøte vedtok i Ålesund for et år siden, 
i mars 2012. Den muntlige kommunikasjon i Døvekirken skal være på tegn-
språk. På samme måte vedtok de ansatte i Stavanger sommeren 2012 at de 
skulle bruke tegnspråk uten tolk på stabsmøtene. I Oslo døvemenighet har de 
innført en «fadderordning» der døve og hørende er faddere for hverandre og 
gir hverandre tilbakemeldinger på bruken av tegnspråk. 

Det er gledelig at det jobbes aktivt med tegnspråk i menighetsråd og staber. 
Og i neste nummer av Døves Blad skal vi bli bedre kjent med hvordan vi nå 
arbeider med å fornye gudstjenesten i Døvekirken. Oslo biskop Ole Chris-
tian Kvarme har oppnevnt en styringsgruppe som skal lede dette arbeidet, og 
Døve kirken selv har vedtatt en plan for dette arbeidet.

Og fra og med dette nummeret vil Døves Blad også bli mer på tegnspråk. 
Dere vil senere kunne «lese» eller se andakten, lederen og Heges reportasje 
fra København på tegnspråk på www.dovekirken.no.

Jeg ønsker dere alle en fin fastetid og etter hvert en velsignet god påske!

Hilsen Nora 

Denne lederen vil også bli publisert på norsk tegnspråk 
på www.dovekirken.no. 

Nora Edwardsen Mosand,
leder i Døve kirkenes Fellesråd
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I over ti år har Døves Kir-
ke og Det danske Bibel-
selskabet jobbet sammen 
med en oversettelse av 
Lukas-evangeliet og ut-
valgte tekster i kirkeåret. 
De har også jobbet med 
en gudstjenesteliturgi på 
dansk tegnspråk. 

Hennes Majestet Dron-
ning Margrethe autoriserte 
oversettelsen i kongelig 
resolusjon 12. desember 
2012, og tekstene tas i bruk 
fra 3. februar 2013.

En lang prosess med mange 
involverte har nå sitt resul-
tat i en historisk begiven-
het: Bibelske tekster og 
gudstjenesten er nå tilgjen-
gelig på dansk tegnspråk, 
og dermed tilgjengelig for 
døve tegnspråklige!

Dette ble markert med en 
festgudstjeneste i Døves 
Kirke i København søn-
dag 3. februar, hvor Hen-
nes Majestet Dronning 
Margrethe var til stede 
sammen med menighets-
rådet i København, fle-

re danske biskoper, den 
danske kirkeministeren, 
danske døveprester, alle 
involverte i oversettelses-
arbeidet og internasjonale 
gjester fra Sverige, Finland, 
Tyskland og selvfølgelig 
Norge. De norske gjes-
tene var fellesrådsleder 
Nora E. Mosand, døveprost 
Roar Bredvei, poesimed-
arbeider Georg Bjerkli og 
tros opplæringskoordinator 
Hege R. Lønning. Siden 
det ikke var plass til alle, 
overførte Schwung (dansk 
Døves Media) direkte til 
storskjerm i Døveforenin-
gen af 1866 i Brohusgade i 
nærheten. Hennes Majestet 
Dronningen kjørte forbi 
Brohusgade og vinket til 
folk der på vei til Døves 
Kirke. En fin gest etter 
initiativ fra døveprest Lise 
Lotte Kjær!

Vi opplevde en flott og vak-
ker gudstjeneste på dansk 
tegnspråk. Menigheten i 
København inviterte Ge-
org Bjerkli fra Trondheim 
til å vise nattverdspoesi. 
Etter gudstjenesten kom 

biskoper og mange bort til 
Georg for å takke ham for 
hans sterke poesi. Flott, 
Georg! 

Etter gudstjenesten var alle 
invitert til stor mottakelse 
i Døveforeningen i Køben-
havn. En historisk dag 
ble behørig markert med 
tale blant annet fra Norge 
ved leder i Døvekirkenes 
felles råd Nora E. Mosand. 
Gaven fra Norge var  Georg 
Bjerkelis poesi og et bilde 
av Georg i poesiposisjon, 
som skal henge i Køben-
havn Døvekirke. Andre 
land har også deler av 
Bibelen oversatt til sitt 
tegnspråk, men så vidt jeg 
vet, er det ingen som har 

Historisk begivenHet
i købenHavn

Bibelske og litur-
giske tekster til Den 
 Danske Folkekirkes 
døvemenigheder

Tekst:  Hege R. Lønning.
Bilder: Hege R. Lønning

og Keld Navntoft

Den første helga i februar 
var Døvekirken i Norge 

representert ved en historisk 
begivenhet i København.

oversatt hele Bibelen til 
tegnspråk. I Norge har vi 
oversatt Lukas-evangeliet 
- det finner dere på Bibel-
selskapets hjemmesider 
(http://www.bibel.no/Nett-
bibelen/Tegnsprak).

De danske tegnspråktek-
stene utgis av det danske 
Bibelselskabet og kan be-
stilles som USB fra https://
www.bibelselskabet.dk/
OmBibelen/Oversaettelser/
Tegnbibel/BrugTegnbibel. 
Her ser dere også tekstene 
online.

Denne artikkelen vil også 
bli publisert på norsk tegn-
språk på www.dovekirken.
no.!
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Onsdag 9. januar had-
de ungdomsgruppen 
i Oslo Døvekirke in-
vitert Marianne R. 
Kolvik og Bjarte Bø-
Sande til å holde fore-
drag i døvekirken. 

De to var, som mange av 
leserne av Døves Blad al-
lerede vet, deltakere i årets 
sesong av Lars Monsen-
programmet ”Ingen gren-
ser”. Bjarte kunne fortelle at 
de var blitt plukket ut av en 
bunke på hele 1.000 søkere. 
Før de ble valgt, var de på 
audition, og da de fikk vite 
at de var blant de utvalgte, 
var det bare å gå i gang med 
planlegging og både mental 
og fysisk trening for å klare 
å møte de utfordringene som 
lå foran dem. 
Så bar det av gårde med buss 
og helikopter til et ukjent 
sted i Femundsmarka, ikke 
langt fra grensen mot Sve-
rige. Det var til samme 11 
unge mennesker med ulike 
funksjonshemninger som 
bega seg ut i villmarka. Fra 
Femundsmarka hadde de 
hele 45 mil foran seg før 
de nådde målet, toppen av 
Snøhetta. Hele turen tok en 
måned.

Turen ble en tøff opple-
velse for alle deltakerne, 
både hørende som døve, 
både mentalt og fysisk. Til-
lit og samarbeid var viktige 
nøkkelord. For de to døve 
deltakerne ble også kommu-
nikasjonen med de andre en 
særlig utfordring. De kunne 
jo ikke høre hva lederne el-
ler meddeltakerne sa. Heller 
ikke kunne de høre naturens 
egne lyder. De måtte hele 
tiden basere seg på visuelle 
inntrykk, noe som krever 

Ingen grenser
Tekst Karl Fr. Robertsen, foto: Marianne R. Kolvik

ekstra årvåkenhet. Dette 
førte til at de mange dager 
var forferdelig slitne når 
kvelden kom. Men de klarte 
å gjennomføre!
Marianne og Bjarte hadde 
med seg mange bilder som 
de brukte til å illustrere opp-
levelsene sine på en utrolig 
spennende måte for de mange 
ungdommene som var møtt 
fram denne onsdagskvelden 
i Oslo Døvekirke.
En ekstra overraskelse denne 
kvelden var møtet med en 
av de andre deltakerne fra 
«Ingen grenser», nemlig rul-
lestolbrukeren Birgit Lovise 
Røkkum Skarstein. For tre år 
siden ble hun lam fra livet og 
ned etter en sykehustabbe. 
Mens kommunikasjon var 
de døve deltakernes største 
utfordring, var framkomme-
ligheten hennes. Det var før-
ste gangen hun var i Døve-
kirken, men hun opplevde 
det spennende og berikende 
å være her. Hun sier at hun 
har så mye å lære av å møte 
mennesker i andre miljøer 
enn dem hun ferdes i til 
vanlig. Det gjør inntrykk å 
møte slike mennesker som 
henne.
Foredraget til Marianne og 
Bjarte gjorde inntrykk på de 
døve ungdommene, og de to 
foredragsholderne avsluttet 
med å utfordre døve og hør-
selshemmede ungdommer 
til å søke om å få bli med på 
«Ingen grenser» 3.

Foreslår enklere 
valgordning i kirken
Kirkerådet vedtok 28. september å 
foreslå en enklere valgordning når 
det gjelder valg av medlemmer til 
bispedømmeråd. Ved valgene i 2009 
og 2011 ble valg av bispedømme-
rådsmedlemmer gjennomført som 
preferansevalg. Erfaringene viser 
at mange hadde problemer med å 
skjønne valgordningen. 9 prosent 
av stemmene ble forkastet, de aller 
fleste fordi de ikke hadde foretatt 
noen prioritering av kandidatene, 
noe valgordningen ikke tillot.

Nå foreslår Kirkerådet at valget 
gjennomføres som flertallsvalg med 
kandidatlister som er prioritert av 
nominasjonskomiteene i bispedøm-
mene, og med samme opptellings-
måte som ble benyttet ved menig-
hetsrådsvalget i 2011.  

På Kirkerådets møte denne uken ble 
det understreket at forslagene inne-
bærer at kirkelige valg kan foregå 
både som flertallsvalg og forholds-
tallsvalg. Det vil i så fall innebære 
at det vil være mulig å etablere al-
ternative lister også ved bispedøm-
merådsvalget.  

Forslaget sendes nå ut på høring i 
kirkelige organer. Kirkemøtet skal i 
2014 vedta de valgreglene som vil 
gjelde for kirkevalget i 2015. KPK
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Minneord om June Bergene
Av Laila og Bjørn Jerstad, Britt og Kjell Inge Linnerud, Anita 

og Håkon Hetland, Unni og Erling Kvalsund

Vi mistet en av våre beste venninner 
lørdag 15. sept. 2012 da vi mot-
tok det triste budskapet fra hennes 
mann, Ola. June var død; brått og 
uventet ble hun revet fra oss, bare 
48 år gammel. Vi kunne ikke tro at 
det var sant at vakre June ikke lenger 
var blant oss. Tilbake står familier 
og venner lamslått.
June var varm, omsorgfull, vakker, 
en humørspreder og veldig raus med klemmer. Hun var 
glad i familien sin som hun satte først, og andre som stod 
henne nær. Hjemmet var alltid åpent; hun var flink til å 
lage mat, og kakene hennes fikk mye skryt.
June vokste opp i Tromsø sammen med sine foreldre og 
to søsken. Hun gikk på skole i Tromsø, en hørselklasse, 
fram til hun var 10 år. Da flyttet hun til døveskolen i 
Trondheim og bodde på internat. Foreldrene flyttet fra 
Tromsø til Mandal da hun var 16 år. June begynte på 
Kongstein videregående skole for døve i Stavanger etter 
Trondheim døveskole. Der studerte hun i 3 år.
June var godt likt av venner og fikk seg etter hvert en 
kjæreste som ble hennes mann, Ola. De giftet seg i Man-
dal kirke og feiret sølvbryllup for 2 år siden. Ekteparet 
flyttet til Orre og fikk to døtre, Ina og Jane, og etter hvert 
kjøpte de seg hus på Gandal, for 20 år siden. June var 
hjemmeværende med barna i flere år før hun begynte å 
jobbe igjen. Hennes siste arbeidsplass var på Auglend 
skole for hørselshemmede, før hun ble hjemmeværende 
igjen for noen år siden.
Hun har tidligere drevet med volleyball og bowling. 
I 1997 ble June uttatt til OL for døve i København i bow-
ling og gjorde det veldig bra.
Hennes interesser var blant annet jentekvelder, camping-
livet på Bakkaåno, reiser og tre nydelige barnebarn som 
June ble mormor til.  June likte å besøke familien sin i 
Mandal, Drammen, Valle og Undhjem.
Thailand-turen for 3 år siden var en stor opplevelse for 
June, Ola, døtrene og svigersønner. De hadde et godt og 
nært familieforhold.  Året etter reiste June og Ola tilbake 
til Thailand for å utforske mer av landet. I sommer var 
de i Tyrkia.
Jentekveldene var noe June så fram til, med god mat, latter 
og livlig prat til langt på natta. Hun hadde mange historier 
på lager og var en flink forteller. Praha-turen i år med 
jentene var topp. Suksessen måtte gjentas. June haddde 
mange drømmer og planer. Etter sommerferien i august 
hadde vi jentene grillparty sammen med ektefellene. 
Vi vil aldri glemme henne. Hun vil alltid være i våre 
hjerter.

Hvil i fred.

LUDVIK 20.–23. september 2012 
Therese Scharning Tomren (observatør)

Årets LUDVIK (LederUtvikling Drevet i Villmark som 
Intensivt Kurs) gikk av stabelen i dagene 20.–23. septem-
ber, og denne gangen var tre tunghørte flotte og spreke 
ungdommer med på denne langhelgen som innleder årets 
LiV-kurs. 
De tre var Sara Fremgård Kaspersen, Nikolai Wisny 
Schmidt og Cecilie Korshavn.
Ungdommene var, naturlig nok, ganske spente på hvordan 
det ville bli å sove ute i to kjølige høstnetter. Vi var veldig 
heldige med været; det var sol hele til lørdag formiddag, 
men det begynte å regne litt da vi var på vei ned til leir-
plassen. Det gikk imidlertid ikke ut over humøret!
I skogen var veldig vått, men alle var kjempeflinke. 
Ungdommene tok utfordringene på turen på en kjempefin 
måte! 
Det var en på alle måter vellykket tur, og vi alle er 
veldig fornøyd! For min egen del gleder jeg meg til å 
se disse ungdommene utvikle til å bli en gode ledere i 
fremtiden!
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Døves menighet i Oslo har opprettet en bønnegruppe 
etter initiativ fra ungdommene Katrine Søyland og 
Ingvild Skjong. Bønnegruppen skal være et sted der 
vi kan opp ting vi vil be for, og som vi ønsker å ta opp 
med Gud. Det kan være små ting eller større ting. Det 
å be er ikke alltid lett, og noen ganger føler vi det er 
vanskelig og tungt. Da kan det å be sammen i en slik 
liten gruppe være til stor hjelp og støtte. Bønnegruppen 
vil starte opp 26. februar kl.17, og vi vil ha samlinger 
hver 14 dag frem til påske. Vi vil ha litt ”hjemmelaget” 
varm mat før vi starter, og så har vi en liten samling i 
kirkerommet der vi tar opp det vi ønsker å be for. Det 
vil alltid være en ansatt tilstede på disse samlingene. 
Håper flere finner veien til Døvekirken i Oslo i en travel 
hverdag til stillhet og bønn. Velkommen!

Bønnegruppe i Oslo Døvekirke
Av Øyvind Aspen

DET KREVES:
• at du er voksen, moden og selvstendig.
• at du vil reise sammen med en andre og er samarbeidsvil-

lig. 
• at du har vil arbeide med barn og ungdom.
• at du forstår at du skal til et land med mye fattigdom og nød, 

og ikke bare reise ut på eget eventyr.
• at du kan tåle det som kan være fremmed, og å ha noe hjem-

lengsel.
• at du er positiv til og kan arbeide lojalt i forhold til kristne 

verdier og holdninger.
• at du kan vise vandelsattest. 

Utreise blir sannsynligvis høsten 2013 og våren 2014.

Søknad sendes til: Misjonskomiteen i Døvemenighetene v/Pet-
ter Pettersen - doves.menighet.stavanger@dovekirken.no 

Hva skal søknaden inneholde?

En beskrivelse av deg selv som person, hva du har av utdan-
nelse, hva du gjør av aktiviteter, og hvorfor akkurat vi skal velge 
deg som en av dem som skal reise (ca. en A4-side)

Informasjon om hvorfor du vil være volontør på Madagas-
kar?
Adresse, telefon, mobilnummer osv.

Noen av søkerne vil bli innkalt til intervju og til videre opp-
følging før de to som skal reise, velges ut.

Bruk 3 måneder som frivillig medarbeider (volontør) på en 
døveskole på Madagaskar 

Misjonskomiteen i Døvemenighetene i Norge kan endelig tilby 
en prøveordning til deg som er hørselshemmet/døv ungdom 
som frivillig medarbeider på en døveskole i samarbeid med 
Det norske misjonsselskap(DNM) 

Dette er et tilbud som sannsynligvis vil forandre ditt liv, gi deg en 
spennende mulighet til å reise langt, la deg få møte andre kulturer 
og lære deg hvordan andre mennesker har det og lever.

Du reiser ikke alene – Vi har bestemt at det alltid skal reise to, 
og at begge skal kunne tegnspråk.

DU MÅ:
• være over 18 år og ha et ønske om å møte mennesker fra 

andre kulturer og ikke bare tenke på det som en egen reise-
opplevelse.

• være hørselshemmet/døv og bruke tegnspråk
• være villig til å delta i arbeid som frivillig i 2–3 måneder 

som f.eks. lærerassistent og fritidsleder

DU FÅR:
• innføringskurs før avreise av noen som har vært ute i lignende 

tjeneste tidligere.
• oppfølging underveis ved at det en norsk NMS-ansatt som 

kan tegnspråk. 
• oppleve en annen kultur.
• en mulighet til å få nye venner.
• mulighet til å gjøre en innsats for noen som mangler det 

meste.

DU MÅ SELV DEKKE:
• reise tur/retur Oslo – Paris – Madagaskar.
• 3 måneders visum til Madagaskar.
• vaksinasjon og nødvendige malariatabletter og lignende. 

under oppholdet,
lommepenger.

MISJONSKOMMITÉEN OG NMS VIL DEKKE:
• et sted å bo i nærheten av skolen.
• transport på Madagaskar.
• enkelt måltid hver dag. 
• oppfølging av norsk NMS-ansatt som kan tegnspråk i hele 

tjenesteperioden.
• hvis praktisk mulig følge på reise til/fra Madagaskar.
     

VIL DU VÆRE VOLONTØR PÅ MADAGASKAR?
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Etter en lang flytur endte alle på en flyplass i Berlin. Mens 
vi utålmodig ventet på bagasjen, fikk vi allerede turens 
første overraskelse: Håndballjentene fra Byåsen. Et rask 
gruppebilde senere bar og trillet vi bager og kofferter 
ut fra terminalbygningen. Her møtte vi en av dem som 
hadde gjort hele turen mulig, Tormod fra Sjømannskirken. 
Tormod viste seg å være en skikkelig grei fyr som med 
stor entusiasme tok på seg ansvaret å lede den hørselshem-
mede ungdomsgruppen gjennom to av Tysklands største 
byer i løpet av 6 dager. 

Jeg skulle gjerne nevnt absolutt alt vi opplevde i denne 
turen, men det vil bli for mye å ha med i en liten artikkel. 
Jeg kunne brukt minst tusen ord om hver eneste begiven-
het som vi opplevde. Den første dagen i Berlin måtte vi 
flere ganger ta både U-Bahn (t-bane) og buss for å komme 
oss omkring, og selvfølgelig måtte vi også gå en del. 
Vi fikk en orientering om døves liv under 2. verdenskrig, 
fortalt på internasjonalt tegnspråk av Helmut Vogel på 
det Nasjonalhistorisk museum. Der var det også en stor 
utstilling med temaet ”Mangfoldet som forsvant”. Den 
omhandlet alt det som ble gjort under nazismen for å 
svekke og rense ut mangfoldet i Tyskland og i de okku-
perte landene. Som en kontrast til denne dystre historien 
dro vi deretter til Pizza Hut, etterfulgt av en fantastisk 
underholdende musikal, The Blue Men Show.
Dag 2 i Berlin viste seg å innebære enda mer reising enn 
dagen før. I løpet fredagen fartet vi over store avstander 
for å få med oss mest mulig av alle de historiske monu-
mentene som minner verden om de grufulle handlingene 
som ble begått der for mange år siden. Ikke bare var det 2. 
verdenskrig vi lærte om, men også den beryktede muren 
som delte den tyske hovedstaden i to. Med oss hadde vi 
en guide som tok seg tid til å vise oss og fortelle oss mye 

Konfirmantleir
i Tyskland

Tekst: John Eric E. Thorsen. Foto: Petter Pettersen.

Den siste dagen i januar våknet flere ungdommer fra ulike deler av landet tidlig og gjorde seg klare til å dra 
hjemmefra. Det er en vanlig torsdag, og de fleste andre ungdommer skal på skolen, men ikke disse ungdom-
mene. 39 konfirmanter, MILK’ere og LiV’ere*)  satte kursen mot nærmeste flyplass, på vei til Tyskland. Slik 
startet en minneverdig konfirmantleir i det 2. største landet, befolkningsmessig, i Europa. 
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*) MILK og LIV er forkortelser for ”Minilederkurs” og ”Ledere i Vekst”. 
Dette er kurs i for dem som vil bli ledere i ungdomsarbeidet, og de beregnet 
på konfirmerte ungdommer. Året etter at de unge er konfirmert, inviteres de 
til å delta på MILK i ett år. Kurset innebærer undervisning i kirken, oppgaver 
under gudstjeneste og en konfirmantleir. LiV er et videregående kurs, med 
enda mer fokus på oppgaver og ledelse enn på MILK.

av det som var å se og lære. Tiden forsvant fort, og da 
kvelden kom, gikk vi ombord i bussen som skulle ta oss til 
Hamburg og sjømannskirken der. Turen tok over 3 timer, 
og trengtes ikke mye for å få folk til å innta sine ventende 
oppblåsbare madrasser da vi endelig kom frem. 
De siste dagene i Tyskland oppholdt oss i havnebyen 
Hamburg. Tiden vi befant oss i her, omfattet mye fritid, 
arbeid med gudstjenesten og en flott byopplevelse der vi 
tråkket så mye fram og tilbake at beina våre knapt orket 
å bære oss tilbake til kirken på slutten av dagen (I hvert 
fall var det noen som opplevde det slik). Likevel så var 
det ikke bare kos og storbynytelse vi opplevde. De fleste 
av oss fikk vårt første besøk til en konsentrasjonsleir da 
vi besøkte en fangeleir et lite stykke nord for Hamburg. 
Detaljene om livet til dem som bodde der, er grufulle og 
vonde å tenke på, for uten å nøle kan man si at der jobbet 
de til de døde, og med de vilkårene fangene levde under, 
var det ikke lenge. Det leder oss til temaet for leiren: 
«Tilgi, men aldri glemme?» Det er et spørsmål alle må 
stille seg selv, om de kan tilgi slike handlinger; og om vi 
kan leve med dem? 
Uansett hva svaret er, må den enkelte svare for seg selv. 
Selv velger jeg nå å huske det gode fra denne konfirmant-
leiren. Det inkluderer enn meget hyggelig gudstjeneste 
der konfirmanter, MILK’ere og LiV’ere gjorde en stor 
del av jobben; jeg selv medvirket som bonde i et lite rol-
lespill (og synes selv jeg kom godt fra oppgaven). Etter 
gudstjenesten nærmet slutten av leiren seg, altfor raskt. 
Det var tid for å pakke og si farvel, og neste morgen var 
vi på vei tilbake til Norge. Gjett hvem vi traff på Garder-
moen: Håndballjentene fra Byåsen.
Til slutt vill jeg takke alle dem som ikke er omtalt ovenfor, 
og som jeg mener fortjener mye ros for sin innsats: Le-
derne på turen, våre to dyktige tolker, de norske guidene 
(Vidar fra sjømannskirken i Hamburg og Marianne og 
Anders fra sjømannskirken i Berlin) og alle andre som 

jobber for sjømannskirken, og sist, men ikke minst, alle 
dem som har støttet opp slik at denne leiren kunne gjen-
nomføres. Tusen takk for innsatsen! Jeg håper inderlig 
at Sjømannskirken og Døvekirken kan samarbeide også 
ved senere anledninger.
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Ungdomshelg i Paris
Av Karl Fr. Robertsen

25. november i fjor 

var det 300 år siden 

abbé Charles-Michel de l’Épée 

ble født i Versailles i Frankrike. 

Jubileet ble feiret stort i Paris, 

og fra Norge dro 22 døve 

ungdommer fra hele landet 

for å ta del i jubileet.

Som prest viet l’Épée seg til arbeidet 
for de fattige i Paris, et arbeid der han 
også fikk god bruk for sine juridiske 
kunnskaper. Selv var l’Épée hørende, 
og han hadde ikke noen kontakt med 
døve før han en dag tilfeldig traff på 
to døve søstre. Han ble fascinert av 
tegnspråket deres, men de første for-
søkene hans på å kommunisere med 
dem var riktignok mislykket, men 
l’Épée visste at han hadde funnet sin 
oppgave i livet, nemlig arbeidet for 
og blant de døve. 

I 1760 åpnet han verdens første skole 
for undervisning av døve. Metoden 
som ble brukt, var det vi i dag vil 
kalle tegn til tale, men det var den al-
ler førs te organiserte undervisningen 
i det som etter hvert utviklet seg til 
fransk tegnspråk. l’Épée hadde tre 
siktemål med sin døveundervisning:
• Gi de døve tilstrekkelig kunnskap 

til et selvstendig liv 
• Gi de døve et språk som gjorde dem 

i stand til å hevde seg i rettssaker.
• Gi de døve opplæring i kristen tro, 

så de kunne motta Kirkens sakra-
menter. 

Kort om abbé de l’Épée: Charles-Michel de l’Épée ble, som 
allerede nevnt, født i Versailles 24. november 1712, som barn 
av en velstående, adelig familie. Som ung studerte han teologi, 
men av ulike grunner ble han i første omgang ikke ordinert 
til prest. I stedet gikk han i gang med å studere jus. Selv om 
han fullførte studiet, praktiserte han aldri som jurist. Derimot 
ble han etter hvert ordinert som prest – på fransk abbé.

Det var med andre ord både presten 
og juristen i ham som var drivkraft i 
det arbeidet han drev.

Døve ungdommer i Paris 
I Paris ble vi tatt godt vare på av Truls 
Yggeseth og hans franske forlovede  
Celine som selv er fra Paris. Vi be-
søkte døvemuseet på døveskolen, der 
det var en stor jubileumsutstilling 
om abbé de l’Épée. Der fikk vi en 
orientering om l’Épée av enn døv 
franskmann. En døv fransk kvinne 
tolket til fransk for Truls som igjen 
tolket til norsk tegnspråk. Museet er 
åpent for alle, men denne dagen var 
vi norske de eneste besøkende der.

Vi fikk også en grundig omvisning 
på skoleområdet og fikk se både bib-
lioteket, hallen, den videregående 
yrkeskole og svømmebassenget (som 
for tiden ikke er i drift). På yrkeskolen 
har de både frisør- og skredderlinje.  
I løpet av rundturen fortalte den 
frans ke guiden vår en rekke histo-
rier fra skolens flere hundre år lange 
virksomhet.
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Etter besøket på døveskolen dro vi 
på byen. T-banesystemet i Paris er 
enormt, med en mengde linjer. Vi var 
veldig glade for at vi hadde med oss 
kjentfolk. Det er alt annet enn lett å 
holde styr på en så stor gruppe på by-
tur. Folk har ulike interesser. Noen vil 
shoppe; noen vil innom et museum; 
noen skal ha med seg en suvenir osv.  
Det ble mye stopping og venting, og 
vi ble rimelig slitne etter hvert.

Og selvfølgelig måtte vi ha med oss 
både Triumfbuen (284 trinn opp en 
vindeltrapp til utsiktsplattformen i 54 
meters høyde – praktfull utsikt over 
byen!) og Eiffeltårnet. Dessverre var 
vinden for sterk til at vi kunne komme 
helt opp til toppen, og i og med at det 
allerede var blitt kveld, var det ikke så 
mye å se heller. Men tårnet i seg selv 
er jo et imponerende skue.

Den første kvelden besøkte vi en ro-
mersk-katolsk døvemenighet i nærhe-
ten av døveskolen. Der ble vi invitert 
til middag. Det var også lagt opp flott 
underholdning for de norske gjestene, 
og vi hadde en kjempehyggelig kveld 
sammen med franske døve. De fleste 
norske ungdommene hadde aldri 
vært i Paris eller møtt franske døve 
før, men med en blanding av norsk 
og ”internasjonalt” tegnspråk samt 
miming og gestikulering klarte de 
seg fint i miljøet.

Søndag var vi til jubileumsguds-
tjeneste i Saint-Roch-kirken der 
l’Épée er begravd.  Det var reservert 
sitteplasser for oss helt framme ved 
alteret, så vi kunne følge med i alt 
som skjedde. I forbindelse med guds-
tjenesten var det også foredrag og 
l’Épée og det arbeidet han drev. 

Vel tilbake i Norge dro vi hver til 
vårt, slitne, men tilfredse etter en helg 
med mange og sterke inntrykk – og 
et fornyet kjennskap med en mann 
som levde for lenge siden, og som 
har betydd mer for døve og døves 
kultur enn de fleste av oss forsto på 
forhånd. 
Vi må vel også si at abbé l’Épée var 
verdens første døveprest! 

Følg med på
www.dovekirken.no
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Vær med å bidra på gudstjenestene! 
Gudstjeneste er en fest vi feirer sammen. Og vi ønsker at flere skal være med bidra aktivt under guds-
tjenestene. Nå i vår har vi i Trondheim tre ting vi vil utfordre menigheten til å gjøre.  

 Lystenning: Invitere menigheten frem til å tenne lys, og kanskje tenne lys for noe du syns er vik-
tig akkurat den dagen.  

 Tekstlesing: Si hvilken tekst vi skal lese i dag, og gi Bibelen videre til tekstleseren 

 Nattverd: stå med brød og vin under nattverdspoesien,  og være med å dele ut vin til nattverds-
gjestene.  

Håper dere tar i mot utfordringen. Og om dere har lyst å være med som tekstlesere, eller har ideer til 
andre ting vi kan gjøre i gudstjenestene, er vi ansatte alltid glade for innspill.  

Første søndag i januar hadde Døves 
menighet og døveforeningen i 
Trondheim juletrefest sammen. Vi 
var ikke så mange, men vi som var 
der hadde en fin ettermiddag.  

Juletrefesten var på hellige tre  
kongers dag, så fortellingen om  
vismennene som kom på besøk til 
Jesusbarnet var en naturlig del av 
programmet. I tillegg var det selv-
følgelig mat og kaker, juletregang, 
god til tid prat, og ikke minst:  
Magnus  Kokaas  sjonglerte for oss. 
Selv om det var lavt under taket  

Juletrefest   

 Det nordenfjelske distrikt 
 Trondheim—Tromsø 

imponerte han stort med sine 
ferdigheter.  Vi som var med på 
festen fikk også lov å prøve oss 
med både kjegler og baller. 
Moro for både store og små.  

Julenissen kom også en tur  
innom med godteposer før han 
tok ferie fram til neste jul.  
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Hjemmeside og Facebook  
De siste oppdateringer om hva som skjer hos oss får du 
på hjemmesiden: www.dovekirken.no/trondheim   
eller på facebook: Bli med i gruppen ”Tromsø Døvekirke i 
Kroken (Nord-Norge)” og/eller lik siden 
”Trondheim døvekirke”.  

Fredag 12. oktober 
møttes en gjeng i bow-
linghallen i Tromsø for 
å ha en hyggelig kveld 
og se hvem som var 
den beste bowleren.  

Etter bowlinga dro vi  
videre til Tromsø døve-
kirke for å spise taco,  
spille spill, leke litt og  
spise godteri.  

Da vi var gode og met-
te avslutta vi kvelden 
med historia om Jesus 
som metta 5000 med 
matpakka til et barn. Hvordan dette gikk til er vanskelig å 
forstå, men vi kan håpe at Jesus kan bruke oss på samme 
måte som han brukte barnet med nistepakka, så det vi har å 
bidra med kan bli til glede for mange.  

Kateketen glemte helt å ta bilder fra bowlinga, men her er 
noen bilder fra maten og kosen etterpå. Til dere som var 
med: Takk for en fin kveld!  

Bowlingkveld i Tromsø Ingrid slutter som  
daglig leder 

Daglig leder i Trondheim Ingrid Karlgård 
Moxness slutter etter 13 år i Døves  
menighet Trondheim. Hun skal begynne å  
arbeide hos Trondheim kirkelige fellesråd. 

Ingrid har hatt det administrative ansvaret 
både i Trondheim og Tromsø, og jobbet 
mye med økonomi. Fire store prosjekt hun 
har stått for er: 

 regngjøring av freskomaleriene inne i 
kirken. 

 kalking av kirken utvendig 

 etablering og byggeprosessen av nytt 
kirkebygg i Tromsø sammen med 
Tromsø kirkelige fellesråd. 

 ansvar for at de nye kontorene i Kloster-
gaten 60 ble hensiktsmessige og  
funksjonelle for menighetens behov. 

Ingrid har vært pådriver for ulike aktiviteter 
i menigheten; turer og kurs. Hun har fullført 
ett-årsenhet i tegnspråk ved HiST og har 
kommunisert godt på tegnspråk. Ingrid har 
vært aktiv med å bevisstgjøre oss på dø-
ves språk, kultur og rettigheter.   

Ingrid har også gjort en flott jobb med  
estetikk i døvekirken. Vi har mange ganger 
hatt glede av hennes flotte blomster-
arrangement, noe vi kan se på bildet. Og 
hun har sørget for at  poesidrakten Georg 
bruker har flotte utskiftbare dekorasjoner i  
liturgiske farger. 

Ingrid K Moxness har satt spor etter seg i 
døvekirken både her i Trondheim, men 
også på nasjonalt plan. Vi takker for hen-
nes store innsats for Døvekirken og ønsker 
henne Guds rike velsignelse på hennes 
nye arbeidsplass. 
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Juletrefest i Ålesund
Foto: Odd Erling Vik Nordbrønd

Søndag 1. påskedag 31. mars kl 11.00: Høytidsgudstjeneste
Påskefrokost kl 10.00.

Langfredag 29. mars kl 11.00
Forestillingen og messe «Via Dolorosa». Jesu lidelseshistorie fremfø-

res av døve skuespillere.

Påsken i døvekirken i Oslo
Velkommen til å feire påske med opplevelsesrike gudstjenester:

Skjærtorsdag, Langfredag og Påskedag

Skjærtorsdag 28. mars kl 18.00.
Skjærtorsdagsmesse med påskelam og nattverd.
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et større «menighetsråd»til erstatning 
for det nåværende menighetsutval-
get. På den måten vil man kunne 
høste noen erfaringer med en me-
nighetsorganisering før de formelle 
vedtakene er på plass. 

Menighetsutvalget er også i gang 
med å utrede og vurdere mulige kir-
kelokaler som kan være aktuelle på 
kortere og lengre sikt.

Det er grunn til å gratulere med et 
framtidsrettet vedtak.

Historisk vedtak i Kristiansand

17. januar gjorde menighetsutvalget 
i Kristiansand et historisk vedtak. Nå 
går de for å bli egen menighet. Drøm-
men er både eget kirkehus, egen prest 
og et voksende menighetsarbeid.

«Menighetsutvalget anbefaler at det 
startes en prosess med sikte på å dele 
Sør-vestenfjelske døve distrikt ved at 
det etableres en selvstendig menighet 
i Kristiansand.» Slik lyder vedtaket 
som nå er sendt til menighetsrådet i 
Stavanger, Fellesrådet og prosten for 
videre behandling.

Forholdene skulle ligge godt til rette 
for en menighetsdannelse i Agder 
og Telemark bispedømme.  Det er 
en stor gruppe døve i regionen, og 
blant mange av disse er det positiv 
interesse for kirkelig arbeid. Oppføl-

gingen ved personell fra Stavanger 
har ikke gitt et tilstrekkelig kirkelig 
tilbud, og det er derfor naturlig at 
man nå ønsker å ta steget mot en 
selvstendig menighet.

Det har ligget i kortene en stund at 
Kristiansands-området står for tur 
til å få egen menighet.  Gjennom 
det vedtaket som nå er gjort, viser 
menighetsutvalget at de er klar til å 
ta spranget.

En menighet blir ikke til over natten, 
og det vil heller ikke skje på Sørlan-
det.  En årelang prosess ligger foran, 
men menighetsutvalget er innstilt på 
å ta flere korte skritt i riktig retning.
I første omgang vil man prøve å 
kalle inn til et menighetsmøte for å 
informere om saken, og også velge 

Av Leif Hadland 
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  KALENDER 
Faste aktiviteter i Oslo 
Døvekirke:
Bønnegruppe annen hver tirsdag 
(ulike ukenumre) kl. 17-19.
Åpent Hus annen hver torsdag (like 
ukenumre) kl. 11.30–13-30.
Kafé annen hver torsdag (ulike uke-
numre) kl. 14–18. Middag serveres 
kl. 16.
Se detaljert program i kalenderen 
på www.dovekirken.no/oslo.

Gudstjenester i Oslo:
Søndag 03. mars: Barnas Dag i 
Døvekirken kl. 11.00
Søndag 17. mars: Gudstjeneste i 
Døvekirken kl. 11.00
Torsdag 28. mars: Skjærtorsdags-
måltid og messe i Døvekirken kl. 18.
Fredag 29. mars: Langfredags-
gudstjeneste i Døvekirken kl. 11.00
Søndag 31. mars: Påskefrokost 
kl. 10.00 og høytidsgudstjeneste i 
Døvekirken kl. 11.00
Søndag 28. april: Gudstjeneste i 
Oslo døvekirke kl. 11.00
Søndag 05. mai: Konfirmasjons-
gudstjeneste i Oslo Døvekirke kl. 11.
Søndag 19. mai: Høytidsgudstje-
neste i Oslo Døvekirke kl. 11.00
Søndag 02. juni: Gudstjeneste i 
Oslo Døvekirke kl. 11.00

Gudstj. i resten av distriktet:
Søndag 14. april: Gudstjeneste for 
døve og hørende i Strømsgodset 
Kirke i Drammen kl. 11.00
Mandag 20. mai: Pinsegudstjeneste 
i Hamardomen kl. 11.00
Det kan forekomme endringer i 
programmet, så følg med i aktivi-
tetskalenderen på www.dovekirken.
no/oslo.

med andre, med de nærmeste og 
den/dem jeg er mest glad i?"

Sør-vestenfjelske
•Familiegudstjeneste i Stavanger
17.02.13 
•Åpen kirke 19.02.13 
•Åpen kirke 26.02.13 
•"Sansegudstjeneste" m/årsmøte i 
Stavanger 03.03.13 
•Åpen kirke 05.03.13 
•Menighetsaften i Stavanger 
06.03.13 
•Åpen kirke 12.03.13 
•Åpen kirke 19.03.13 
•Palmesøndag i Stavanger 24.03.13 
•Palmesøndag i Kristiansand 
24.03.13 
•Åpen kirke 26.03.13 
•Påskegudstjeneste i Stavanger 
01.04.13 
•Åpen kirke 02.04.13 
•Åpen kirke 09.04.13 
•Speidergudstjeneste i Stavanger
14.04.13 
•Åpen kirke 16.04.13 
•Åpen kirke 23.04.13 
•Åpen kirke 30.04.13 
•Åpen kirke 05.05.13 
•Åpen kirke 07.05.13 
•Åpen kirke 14.05.13 
•17. mai gudstjeneste i Stavanger
•Pinsegudstjeneste i Kristiansand
20.05.13 
•Åpen kirke 21.05.13 
•Åpen kirke 28.05.13 
•Gudstjeneste i Kristiansand 
02.06.13 

Søndag 17. mars, kl.11: Gudstje-
neste i Ulstein kyrkje. Etterpå går 
vi på kafé, Døves menighet betaler 
dessert. 
Onsdag 20. mars, kl.11-14: 
Åpen Kirke i Volsdalen menighets-
hus. Dessuten prat, mat, tombola og 
lystenning.
Torsdag 28. mars, kl.18: 
Skjærtorsdagsgudstjeneste i Vols-
dalen kirke. Felles med Volsdalen 
menighet og Metodistkirkens me-
nighet. Kveldsmat.
Mandag 1. april, kl.14: 
Påskefestgudstjeneste (2.påskedag) 
i Volsdalen kirke. Middag etterpå; 
kr.150,- for voksne / barn gratis.
Skattejakt for barn, påskerebus for 
voksne.
Søndag 14. april, kl.11: Guds-
tjeneste i Røbekk kirke, Molde. 
Etterpå samles vi på kafé i sentrum 
eller på Varden. Døves menighet 
betaler dessert.
Søndag 21. april, kl.11: Gudstje-
neste i Volsdalen kirke. Kirkekaffe.
Onsdag 24. april, kl.11-14: 
Åpen kirke i Volsdalen menighets-
hus. Dessuten prat, mat, tombola og 
lystenning.
Lørdag 4. mai: Konfirmasjons-
gudstjeneste i Sunndalsøra.
Tirsdag 7. mai, kl.17-20: 
Åpen Kirke i Molde Domkirke; 
Lunsjrom og kapell på kirkens nord-
side. Dessuten prat, mat, tombola 
og lystenning. Dessuten prat, mat, 
tombola og lystenning.
Onsdag 22. mai, kl.11-14: 
Åpen kirke i Volsdalen menighets-
hus. Dessuten prat, mat, tombola og 
lystenning.
Fre.24.-Søn. 26.mai: Menighetstur 
til Frøya. Mer informasjon vil 
komme etter hvert.

Trondheim døvekirke
24. februar kl. 11
10. mars kl. 18
28. mars kl. 11 Havsteinekra helse- 
og velferdssenter
31. mars kl. 12 Døvehytta
7. april kl. 18
21. april kl. 11 
5. mai kl. 18
19. mai kl. 11
2. juni kl. 18
16. juni kl. 11

Hyggetreff og menighetskvelder
I Klostergt. 60
26. februar kl. 19 
12. mars kl. 11
9. april kl. 11
23. april kl. 19
7. mai kl 11
21. mai kl. 19
4. juni kl. 11
18. juni kl. 19

Tromsø døvekirke
24. februar kl. 13
24. mars Alta
1. april kl. 13
14. april
28. april kl.13
19. mai kl. 11 Kroken kirke
23. juni kl. 13

Åpen kirke
7. mars kl. 18
30. mai kl. 18

Døvekirken i Bergen
27. februar kl. 18.00. Onsdag. 
Pusteromsgudstjeneste
3. mars kl.11.00
17. mars kl.11.00. Maria Budskaps-
dag.

”Åpen kirke” er andakt og 
 lystenning i Bergen døvekirke 

kl.10.30 før seniortreff på døve-
senteret.  VELKOMMEN!

Døves menighet i Møre:

Søndag 24. februar, kl.11: 
Gudstjeneste i Volsdalen kirke. 
Kirkekaffe etterpå.
Onsdag 27. februar, kl.11-14:  
Åpen Kirke i Volsdalen menighets-
hus. Menighetens årsmøte. Dessuten 
prat, mat, tombola og lystenning.
Fre.1.-Søn.3. mars: Vinterhelg 
på Fjellseter for Døves menighet i 
Møre og Døveforeningen. Lørdag 
kl.1800 er det gudstjeneste på leir-
stedet, åpent også for de som ikke er 
med hele helgen. 
Fredag 8. mars, kl.19: 8. mars-
gudstjeneste i Borgund kirke. Tolkes 
av tolketjenesten. Tema: «Stemme». 
Menn er også velkommen til kvin-
negudstjenesten! Kirkekaffe.

Døves menighet  
i Vestfold og Telemark
Fredag 29. mars: Langfredagsguds-
tjeneste i St. Olavs Kapell, Sande-
fjord kl. 15.00
Søndag 21. april: Gudstjeneste i St. 
Olavs Kapell, Sandefjord kl. 14.00.
Søndag 26. mai: Gudstjeneste i St. 
Olavs Kapell, Sandefjord kl. 14.00
Åpent Hus med middag i Sandar 
menighetshus, Sandefjord:
Søndag 21/4 og 26/5 fra kl. 13.
Søndagsskole i Sandar menighets-
hus, Sandefjord:
For barn i alderen fra 4 - 10 år. 
Med bibelfortelling og morsomme 
aktiviteter.
Søndag 21/4 og 26/5 kl. 13.30.
Påskeverksted i Sandar menig-
hetshus, Sandefjord:
Torsdag 14/3 kl. 16.30. Påskeegg-
maling og andre aktiviteter for barn. 
Samarbeid med Vestfold døveforening.
Temakveld i Landstadsenteret, 
Sandefjord:
Torsdag 9. mai kl. 18: "Kommuni-
kasjon - hvordan kommuniserer jeg 

Hundekjøring - Vinterens høydepunkt! 

11. – 14. april (torsdag til søndag)

Hundekjøring på Kvaløysletta ved Tromsø

Vi skal bo på døvehytta på Straumsbukta. Vi reiser med fly fra Oslo torsdag 
ettermiddag!  Har du lyst å bli med turen til Tromsø?
Kom og meld deg på turen! (Du må være 13 – 18 år)

Begrenset antall 10 pers. Egenandel: 1500 kr (1000 kr får du tilbake) inklu-
der fly, hundekjøring og overnatting. Konto: 6011.05.96718 (Skriv Ung-

domshelg). Siste frist 8. mars
Kontakt: oyvind.aspen@dovekirken.no.   Sms: 97505806

Ungdomshelg
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 Felleslegatet for Døve   
Du kan søke om støtte. 
Se mer info på www.felleslegatet.no. 
Ta kontakt med: Hans Kr. Hønsvall  
Postboks 192 
3201    SANDEFJORD 
E-post:  ina.m.hagen @colorline.no 
Søknadsfrist: 15. mars 2013  

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
(permisjon)

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 

Helle Radmann Larsen, 
daglig leder
Tlf direkte 73 51 60 77 
Mobiltelefon 917 30 925
doves.menighet.trondheim 
@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

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

Jarl Åge tjørn, døveprest 
Tlf. direkte   23 33 43 25 
Mobiltelefon 92 65 54 19
jarl.age.tjoern@dovekirken.no

Marita Solberg Bjerke,   
døvekapellan 
Tlf. direkte  23 33 43 55  
Mobiltelefon: 90 89 65 90
marita.solberg.bjerke@ 
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://www.dovekirken.no/oslo/
event/dolink/famid/322014. 
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  
Tlf. direkte  52 98 58 71
Mobiltelefon  45 27 31 57
leif.hadland@dovekirken.no

Petter Pettersen, daglig leder / 
menighetsarbeider
Mobiltelefon 48 10 55 58

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

trosopplærer-stillingen er ledig
Se annonse annet sted i bladet

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 43
Teksttelefon 23 33 43 31 
Mobiltelefon 90 85 82 12
roar.bredvei@dovekirken.no

Michael Hoffmann,
rådgiver/sekretær
Tlf. direkte   23 33 43 40
Mobiltelefon  908 58 212
michael.hoffmann@dovekirken.no

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

terje J. Johnsen, prostiprest
Mobiltelefon 92 83 13 58
terje.j.johnsen@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

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.

   DØVES MENIGHETER

www.dovekirken.no

www.dovekirken.no/oslo

www.dovekirken.no/stavanger

www.dovekirken.no/bergen

www.dovekirken.no/more

www.dovekirken.no/trondheim
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Trosopplæringsmedarbeider  
Døves menighet Stavanger 

og det sør-vestenfjeldske distriktet 
50% stilling 

Vil du jobbe med visuell trosopplæring for 
barn og unge? Vil du være med å videreut-
vikle dette arbeidet sammen med dyktige 
og engasjerte unge ledere? 

 
Det er spennende å la norsk tegnspråk, døv 
kultur og visuell kommunikasjon få prege 
trosopplæringen. Den visuelle trosopplæ-
ringen åpner opp for mange interessante 
pedagogiske muligheter, og det døvekirke-
lige miljøet gir rom for faglig og personlig 
utvikling.— Interessert? 
 

Ta kontakt med:  
Leif Hadland (sokneprest) 928 31 358  
Randi Myklebust (kateket) 901 71 013 
Hege R. Lønning (koordinator TRO): 
 952 09 906 eller   
bildetlf. 0406060564@t-meeting.com 
Søknadsfrist . mars 
2013  
 
Se www.kirkejobb.no Oslo 
bispedømme for fullstendig 
utlysningstekst og andre opp-

Norge rundt

Skådalentreff

Lørdag 8. juni inviteres tidligere elever og ansatte ved Skådalen 
skole til fest. Klokken 12 er det åpent hus på skolen, da er også 
familie av elever og ansatte velkommen. Det blir salg av kaker, 
ka�e og brus. Det blir omvisning på skolen og �orbjørn Johan 
Sander vil kåsere om skolens historie. 
Om kvelden er det fest på Clarion Hotel Royal Christiania med 
aldersgrense 18 år. Der blir det også åpent sosialt samvær fredag 
7. juni om kvelden.
Arrangementskomiteen, som består av Jo Arve Furland, Ina 
Braadland Flugstad, Maja Sanne, Espen Ruud, Eline Bruland, 
Cathrine Nebbenes Vangstuen, Hanne Enerhaugen og Ma-
rianne Rasmussen Kolvik, har fått en gunstig tilbudspris på 
dette hotellet, send bestilling til hotellets hjemmeside og oppgi 
referanse nr. 420080. 
Mer informasjon og påmeldingsskjema �nner man på www.
aadak.net/skole/reg

Foreningen CODA-Norge skal arrangere et ungdomskurs på Ål 
folkehøyskole og kurssenter helgen 12.-14. april 2013. 
Hvis du er hørende, har en eller to hørselshemmede foreldre, er 
over 15 år, men fremdeles ung, så er dette noe for deg. 
Gå inn på nett-
sidene www.
coda-norge.no for 
informasjon og 
påmelding. 
Frist for påmelding 
er 20. mars.

Ungdomskurs for Codaer

Felleslegatet for Døve  

Du kan søke om støtte.

Ta kontakt med:

Hans Kr. Hønsvall,
postboks 192,

3201 SANDEFJORD.

www.felleslegatet.no
E-post: hans.honsvall@sande�ordbredband.net

Søknadsfrist 15. mars 2013.

l.

Kirkelige 
handlinger
Kirkelige handlinger i Østen-
fjelske distrikt. Hvis ikke det 
er oppgitt kirke, har handlin-
gen funnet sted i Oslo Døve-
kirke.

Dåp
11.11.2012: Karoline Garberg, 
Lambertseter kirke, Oslo

Gravferd
11.12.2012: Leif Åsen,  
Norstrand kirke, Oslo
20.12.2012: Eva Marianne 
Andersen,  
Orelund kapell, Sandefjord
18.01.2013: Berit Hovde  
Grozea, Høybråten kirke, 
Oslo

Det vestenfjelske distrikt
BERGEN
Gravlagt:
2. november 2012: Kasper 
Støyva Melsnes, Fana kirke.
22. februar 2013:  
Erling Magne Buanes,  
Bergen Døve kirke

Møre:
Gravlagt:
30. november 2012:  
Ljosheim bedehus på Folke-
stad: Kjellaug Rønnestad 
6. februar 2013 i Fiksdal kyr-
kje: Magny Karin Gjelstenli.
7. februar 2013: Langevåg 
kirke: Asbjørn Perry Vestre

Det nordenfjelske distrikt
TRONDHEIM
Døpte
18.11.12: Aune Skjulestad 
Skarpeid
13.01.13: Matheo Dominic 
Røsbak 

I jødedommen feires påske til minne om israelittenes flukt fra Egypt. Ordet påske er 
opprinnelig hebraisk og betyr ’gå forbi’ (2. Mosebok 12,27), der Herren gikk forbi 
israelittenes hus da egypternes førstefødte ble utslettet.
I den kristne kirken feires påske til minne om Jesu lidelse, død og oppstandelse. 
Bakgrunnen for at ordet påske ble tatt i bruk om den kristne høytiden, er at korsfes-
telsen skjedde under den jødiske påskefeiringen.
Palmesøndag er innledningen til den stille uke. Dagen feires til minne om Jesu 
inntog i Jerusalem, da han ble hyllet med palmegreiner.
Skjærtorsdag er i kirken en dag til minne om at Jesus innstiftet nattverden, og at han 
vasket føttene til disiplene sine. I middelalderen var det skikken å bade skjærtorsdag  
– sjel så vel som kropp skulle renses. Skjær (nynorsk også skir) betyr ’ren’.

Påskeord
Påske, palmesøndag, skjærtorsdag, langfredag, blåmandag, fetetirsdag 

og askeonsdag. Det er ord vi forbinder med fastetid og påske.

Hva ligger i de enkelte ordene? Språkrådet gir i en artikkel en kort gjennomgang:

Langfredag er en dag til minne om Jesu død på korset. Det 
var en lang smertens dag for Jesus.
Blåmandag er ikke i påskeuka, men i den uka som begynner 
med fastelavnssøndag. Fastelavnssøndag innledet i mid-
delalderen den første uka i langfasten, som var på 40 dager. 
Mandagen etter fastelavnssøndag ble kalt blåmandag. Da ble 
alteret i kirkene dekket til med et blått klede.
Fetetirsdag var den siste dagen før fasten. Da disket folk 
gjerne opp med mat som de ikke hadde lov til å spise i 
fastetida. 
Askeonsdag begynte selve fasten. I middelalderen møtte 
de troende i kirken i botsklær og med aske i håret (i sekk 
og aske). Senere har det vært skikk i de katolske kirkene 
at presten tegner et kors på pannen til de troende og sier 
«Kom i hu, menneske, at du er støv og skal vende tilbake 
til støv».
Uttrykket å kle seg i sekk og aske går tilbake på en eldgam-
mel jødisk skikk med å strø aske over seg som uttrykk for 
sorg eller anger. 
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Basar 
 

PROGRAM – GEVINSTER – CAFE - PRAT 
 

 
 

11.30  
BASAREN ÅPNES på ÅPENT HUS 

 

18.00  
”UNGDOMSHJØRNET”  

Ungdomsprogram, taco og brus 
 
 

11.00  
PROGRAM FOR BARNEHAGE og skoleklasser 

 

19.00 
 Andakt 

 

”BASARENS HOVEDGJEST” 
 

intervjues og hedres 
 

 

 
13.00  

”Barnehjørnet” 
 

18.00  
Loddsalget avsluttes 

 

19.00  
DEN STORE TREKNINGEN 

 
 

VELKOMMEN! 
 
 

STØTT DØVEKIRKENS BARNE-, UNGDOMS- OG ELDREARBEID 

BASAR- OG KULTURUKE 
I OSLO DØVEKIRKE 

Torsdag 7. – lørdag 9. mars 2013 
Kl 11 - 21 

Torsdag 
  
   

mars: 
 

Fredag 
mars: 

Lørdag 
 



Returadresse:

Døves Blad
Boks 2305 Hansaparken
5828 BERGEN

B-BLAD

Av Jostein Andreassen

Jostein Andreassen er forfatter av boka 
”Likkledet i Torino – Et tegn for vår tid”, 
utkommet på Luther forlag i 2011. I denne 
tankevekkende artikkelen deler han av sin 
30-årige interesse for Likkledet. 

Våren 2010 ble Likkledet i Torino stilt ut 
i domkirken der i byen, lengst nordvest i 
Italia. I løpet av en drøy måned kom det 
to millioner mennesker fra hele verden 
for å se, deriblant undertegnede. Det 
ble en sterk opplevelse. Under framvis-
ningen i 1978 kom det 100.000 hver dag 
i 35 dager! 

Dette likkledet er i særklasse det objekt i 
verdenshistorien som vitenskapelig sett 
er grundigst undersøkt. Kledet er et vevd 
tøystykke av lin på drøye 4 x 1 meter, og 
det bærer avtrykket av en korsfestet og 
tornekronet mann. Mange er overbevist 
om at dette er Jesu likklede. Har de rett?

Blomsterstøvets hemmelighet
Den sveitsiske professoren Max Frei-
Sulzer er en av mange som har deltatt i for-
søket på å løse gåtene omkring Likkledet 
i Torino. Han hadde doktorgrad på blom-
sterstøv og visste utmerket godt at hver 
enkelt blomsterart har et svært egenartet 
utseende på sitt pollen. I blomstringstiden 
fyker dette rundt overalt i vinden.  

I 1973 tok Frei-Sulzer pollenprøver fra 
kledet, og han brukte de neste to årene 
på å analysere dem. I mikroskop fant han 
ca. 50 forskjellige slags pollen, og disse 
blomsterartene kunne han etter hvert 
fastslå stammet fra Torino-området, fra 
Sør-Frankrike, fra Istanbul-området, fra 
Urfa-området i Sør-Tyrkia og fra Jerusa-
lem. Dette er helt i tråd med Likkledets 
tradisjonelle og skrevne historie. De siste 
40 årene har en mengde vitenskapsmenn 
og -kvinner fra femti ulike forskningsgre-
ner forsket på kledet.

I 1988 ble det tatt en C-14-datering av 
kledet, og konklusjonen ble at Likkledet 

var laget en gang mellom år 1260 og 1390. 
Senere viste det seg imidlertid at denne 
prøven ble tatt på et hjørne av kledet som 
var blitt reparert etter en brannskade i 
1532. Det var med andre ord den innvevde 
lappen som ble tidfestet.

Svindel eller sannhet?
Men la oss tenke oss at en svindler laget 
kledet rundt år 1300. Da må denne svind-
leren ha vært utrolig dyktig: 

• Han må ha oppfunnet fotograferings-
kunsten 530 år før oppdagelsen egentlig 
ble gjort. Personen på kledet er nemlig 
gjengitt som et fotografisk negativ, uten 
spor av maling eller andre stoffer.

• Svindleren må ha oppdaget blodomlø-
pet 330 år før William Harvey. Rester av 
vene- og arterieblod befinner seg på helt 
riktige steder på kledet.

• Svindleren må ha utstyrt kledet med 
ulike typer pollen fra flere steder rundt 
Middelhavet. Dette var 300 år før 
mikroskopet ble oppfunnet. Hvordan 
kunne en person på 1300-tallet vite at 
hver enkelt plantearts pollen har sitt 
spesielle utseende? Man må nemlig 
mikroskopere dette 100-1.000 ganger 
for å kunne se det. 

Er det Jesu likklede?
• Han framskaffet romerske mynter, 

”leptoner”, fra år 29 og 30 og la dem 
over øynene på den døde personen. 
Myntavtrykkene på kledet har innskrif-
ten TIBERIOU KAISAROS (”tilhørende 
keiser Tiberius”, som var keiser på Jesu 
tid).

• Svindleren må på en genial måte ha 
greid å plassere ca. 120 slagmerker av 
en romersk pisk på kledet. Det er så nøy-
aktig utført at en kan se av mønsteret at 
den ene som slo, har vært litt høyere av 
vekst enn den andre. 

• Han skapte et bilde ved en metode som 
også i vår tid er helt ukjent: Bildet er ret-
ningsløst og oppfattes best på fem me-
ters avstand. Det har tredimensjonale 
proporsjoner når det betraktes gjennom 
moderne apparater. Hvem kunne skape 
et slikt bilde for 700 år siden? 

• Det vrimler av store og små blodflekker 
på kledet, både fra piskeslagene og fra 
tornekronen. Disse har størknet og klis-
tret seg til hud og hår på mannen. Men 
alle flekkene viser seg ved omhyggelig 
mikroskopering å være ”urørte”. Det 
finnes ingen tegn til at kledet er blitt 
”revet av” for å befri ham fra det. Den 
korsfestede mannen har simpelthen 
”forsvunnet” ut av kledet og etterlatt 
et fotografisk avtrykk på stoffet.

• Vi kjenner bare én eneste person gjen-
nom historien, som både er korsfestet 
på romersk vis, og som ble tornekronet: 
Jesus fra Nasaret.  

Vi kunne ha forlenget listen med en lang 
rekke detaljer som viser at kledet etter 
all sannsynlighet er Jesu eget likklede. 
Stadig flere personer interesserer seg for 
kledet, og det finnes masse stoff om det 
på internett. Et godt sted å starte er www.
shroud.com. 

Fordi vitenskapelige undersøkelser blir 
sannhetsvitner om Jesu oppstandelse, 
er Likkledet i Torino blitt et tegn for vår 
tid. Vitenskap og tro ser faktisk ut til å 
gi samme svar. Det pirrer i hvert fall min 
nysgjerrighet!


