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ANDAKT Av Michael Hoffmann

Å møte Jesus

Nå i høst var jeg i Palestina, i byen Betle-
hem. Der ble Jesus født for lenge siden, for 
2000år siden. Betlehem var denne gangen 
en liten by. I dag er det ingen liten by lenger. 
Det er 30.000 mennesker som bor der i 
dag, og de fleste er muslimer, men det er en 
kristen dame som leder byen. 

Det er mange kirker der, både store og små. 
Men den største kirken i byen er på det 
området der Jesus ble født. Denne kirken 
er egentlig ikke én kirke men 3 kirker, en 
armensk kirke, en gresk-ortodoks kirke og 
en romersk-katolsk kirke. Det er ikke alltid 
de er venner med hverandre, men normalt 
går det greit. 

Stedet der Jesus ble født, ligger i et hvelv 
under kirken og er merket med en stjerne 
i gulvet. Mange mennesker kommer dit for 
å be. Jeg var også der i høst. Men tror du 
at jeg fant Jesus der? Nei! Det var alt for 
mange mennesker der.

Det som skjedde der, jul, handler heller ikke 
om at jeg ønsker å møte Jesus, men at Jesus 
ønsker å møte meg og deg, oss alle.

Det er fint å få gaver til jul. Men mange gaver 
er ikke hva julen handler om. Jul handler om 
at Gud ble menneske der i Betlehem. Gud 
ble menneske for å være menneskene nær, 
for å være oss nær. Han ønsker å møte oss. 

Men er vi klare til å møte ham, eller vi for 
opptatt. Er vi for opptatt med å handle gaver 
eller å lage mat? I dag er det lett å glemme 
innholdet i julen. Det er viktig at vi gir Jesus 
mulighet til å være menneskene nær.

Det er derfor vi feirer julegudstjenester og 
andakter i døvekirkene og rundt omkring i 
distriktene. Det er derfor vi ønsker å bruke 
tegnspråk, slik at døve kan bli møtt av Jesus. 

Vi ønsker å legge til rette for at Jesus kan 
møte døve. Derfor er vi glad for at NRK 
viser gudstjeneste fra Bergen Døvekirke på 
2. juledag. 

Jesus sa: «Der to eller tre er samlet i mitt 
navn, der er jeg midt iblant dem.» (Matt 
18:20) Han ønsker å møte oss. Han ønsker 
at vi opplever fellesskap med han og med 
hverandre. Derfor:  Velkommen til fellesskap 
i døvekirkene og i distriktene.  

Andakten kan du også se på tegnspråk på www.dovekirken.no  
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Julen utfordrer oss!
Vi elsker advent og juletid!

Å spre lys og varme. Selv om julen kommer på en årstid som kan være både 
kald og sur, ser mange frem til advents- og juletiden som vi forbinder med 
lys og varme. Likevel må vi bruke denne tiden til at alle dem som opplever 
denne tiden som kald, får erfaring av at kirken er med på å spre akkurat lys 
og varme.

I kirken forteller vi i denne tiden om EN TING, nemlig om Gud som kom til 
menneskene. Hva betyr dette for oss, må vi alltid spørre oss?  

Jesus en gave til oss alle. Som Michael skriver i andakten på side 2 betyr julen 
at Jesus kommer som en gave til oss alle, men også at Jesus ble født i Betlehem 
(som dere ser på forsiden), og at han vokste opp i Nasaret som alle andre barn 
og ungdommer på den tiden.

Slik ble Jesus en del av det språk og den kultur han vokste opp i. Vi kjenner 
ordene EFFATA (Lukk deg opp) og TALITA KUMI (Lille jente, reis deg opp) 
som er ord vi er blitt bedre kjent med på prostebesøkene i 2013, og som er ord 
på Jesu morsmål, arameisk.

Og når Jesus etter hvert spurte noen om å følge han som sine disipler, spurte 
han noen fra sitt eget folk. Og noen av dem var helt vanlige mennesker uten 
høyere kompetanse i teologi, trosopplæring eller annet. De ble kompetente og 
vel så det, etter hvert.

Hva betyr dette for oss?  

Utfordre døve og hørselshemmede til tjeneste. Jo, at det også er naturlig og 
riktig at vi i Døvekirken utfordrer døve og hørselshemmede i våre menigheter 
til å være disipler i vår tid. Noen må utfordres til å være frivillige, og noen kan 
vi også utfordre til å være ledere og ansatte i våre menigheter. 

Dette ser vi skjer i våre menigheter i dag. Flere og flere døve og hørselshem-
mede utfordres til frivillig tjeneste, ledertjeneste og til å bli ansatt i Døvekirken. 
Dette bør vi gratulere hverandre med og samtidig oppmuntre den enkelte som 
står i disse tjenestene.

I julen har vi alle en spesielt viktig tjeneste sammen med de frivillige  
og ansatte: Å fortelle alle om gaven fra Gud slik at vi alle kan lukke opp 
(EFFATA) og ta imot den!

En velsignet advents- og juletid!

Døveprost Roar Bredvei

Lederen kan du også se på tegnspråk på www.dovekirken.no

LEDER
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Dåpen for barn og voksne
Kristin Solli Schøien driver Kul-
turkammeret og tilbyr blant annet 
kursvirksomhet for menigheter som 
vil lære mer om kirkens symbolskatt 
– hvordan bruke symboler og kombi-
nere dem. Hun har inngående kjenn-
skap til hvordan kirkens gudstjeneste 
er bygget opp, og de «skjulte bud-
skap» som ligger i hvordan gudstje-
nesten er utformet. På vårt seminar tok 
hun dåpen som eksempel og knyttet 
mange flere bibelfortellinger til då-
pen enn dem vi gjerne tenker på. For 
eksempel kan fortellingen om Noa (1 
Mosebok kap 6-8), fortellingen om 
syrerkongen Na’aman (2 Kongebok 
kap 5) og fortellingen om engelen ved 
Betesda dam (Johannes kap 5) knyttes 
til dåpen. Dåpen er heller ikke noe vi 
bare skal ta fram når det er barnedåp. 
Den kan fortelle oss viktige ting for 
de voksnes eller ungdommers hver-
dagsliv. Vi gjør dåpen liten hvis vi 
bare begrenser den til spedbarna, sa 
Kristin Solli Schøien.

Blomsterspråk
Videre viste hun hvordan blomster-
symbolikken kan berike oss. Én ting 
er at blomster er vakkert, men bloms-
ter minner oss også om personer i 
Bibelen. Liljene for eksempel er en 
blomst som minner oss om Jesu mor 
Maria. Kirken har en masse slike 
symboler og fortellinger som vi kan 
ta i bruk – det vil gjøre gudstjenesten 
rikere og Bibelen til en mer levende 
bok for oss. 

Kvalitet
Mira Zuckermann som de fleste kjen-
ner fra Teater Manu, utfordret oss ut 
fra sitt kjennskap til det å stå på en 
scene og gi videre et budskap. Det 
som skal framføres, må synes godt, 
det må være personlig. Det må ikke 
bare være innlært, men det må også 
leveres videre med engasjement. Slik 
må det være for prestene og for alle 
andre som har en oppgave eller en 
rolle når det er gudstjeneste. Hun var 
tydelig på at det som skjer på scenen 

og i kirken, må ha kvalitet – også 
språklig. Oversettelsen av bibelteks-
ter må være gode, og de må framføres 
godt. Forstår folk for eksempel Fader 
Vår, og er velsignelsen godt oversatt, 
spurte hun oss. Eller kan vi tenke 
oss at døve vil synes det kan gjøres 
annerledes, eller at det kan sies på et 
vakrere tegnspråk? Vi fikk øve oss 
på alternative formuleringer – det var 
ikke lett. Resultatene ble framført og 
kommentert av Mira Zuckermann. 
Det var veldig lærerikt.

Vi har begynt på noe viktig
Her var vi ved starten på noe viktig 
– at døve, med hver sin språkfølelse, 
fikk arbeide med viktige tekster for 
Kirken. Det vil nok ta lengre tid å få 
et endelig resultat, men vi begynte 
på noe viktig.
Nå må dette arbeidet fortsette når 
deltakerne kommer hjem. Mye god 
inspirasjon ble formidlet av Mira 
Zuckermann og Kristin Solli Sc-
høien.

«Skap nysgjerrighet» var Kristi Solli Schøiens utfordring på døvekirkens gudstjenesteseminar 
11.–12. oktober. Gudstjenestene må ikke være kjedelige og forutsigbare, men spennende så vi 
kan lære noe nytt eller «høre» noe nytt. Vi trenger ikke forstå alt og forklare alt – vi kan oppleve 
det. Alle trenger heller ikke forstå alt likt eller ha samme opplevelse. Det er naturlig at vi ser ting 
forskjellig eller opplever og husker forskjellig. Det er berikende for fellesskapet, sa hun.

Gudstjenestereformen:

Skap nysgjerrighet
Av Per Walle
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I slutten av september fikk Døves menighet i Oslo 
besøk fra Sverige, 6 døve ungdommer og 1 hørende, 
som var på langhelg i Oslo. 

De svenske ungdommene ble møtt torsdag kveld på Oslo 
S av en av våre egne ungdommer, Ingvild, som hjalp dem 
med å finne veien til hotellet de skulle bo på.

Fredag formiddag var jeg selv vert for de svenske ung-
dommene da de besøkte døvekirken. De fikk oppleve 
selve kirkesalen, og ved lunsjen fikk de hilse på flere av 
de ansatte her. På kvelden var vi på Litteraturhuset og så 
foredraget om Språkrådet. På denne måten fikk de et godt 
innblikk i det arbeidet Foreningen for norsk tegnspråk 
(FONTS) driver for å utvikle det norske tegnspråket.

Lørdag var tanken at vi skulle ha det moro sammen med 
norske døve ungdommer på Gladiatorhuset ved Carl Ber-
ners plass. Dessverre kom det bare ei norsk jente, Sara, 
sammen med Øyvind Aspen som hadde sin siste dag som 
kateket i Døvekirken. De svenske ungdommene var natur-
lig nok skuffet over at de døve osloungdommene uteble. 
Men vi som var der, hadde det kjempemoro med 5-kamp. 
Det var wacky-trikes, bunge-run, sumobrytning, T-Wall 
og mekanisk okserodeo. Etter hvert ble vi både slitne og 
svette og dro til byen for å kose oss med pizza og brus. 

Søndag var svenskene med på gudstjenesten på Døves 
Dag i Døvekirken. De svenske ungdommene deltok aktivt 
i gudstjenesten og sang ”Måne og sol” på tegnspråk. Det 
var en flott opplevelse, og jeg har brukt den i gudstjenester 
også senere.

Da gudstjenesten var ferdig, måtte de svenske ungdom-
mene reise hjem igjen. Flere av oss fulgte dem til Oslo 
S der vi tok farvel. Selv om de savnet å få kontakt med 
flere norske ungdommer, syntes de de hadde fått mye ut 
av besøket i Oslo, og de vil gjerne invitere oss til Sverige 
i neste år.

Besøk fra Sverige
Av Karl Fredrik Robertsen
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Halloweenfest i ungdoms-
klubben i Oslo Døvekirke

Tekst og bilder: Karl Fredrik Robertsen

Ungdomsklubben
Vi har arrangementer «Halloween» på torsdagskveld i 
kjelleren. De tre livere, Sara, Susanne og Charlotte var 
dyktig arrangerer Halloween. De gjorde lager dekorert 
spindelvevet, gresskar, pizza og ulike godteri. 
27 ungdommer kommer med forskjellige halloween-
kostymet. De har hyggelig og moro kvelden. Det ble to 
premier for beste kostymet, var Kjersti og Daniel.  
Det ble konkurranse hvem vant toalettpapiret rundt fra tå 
til topp og ellers underholdning.

«Halloween»

Døve fins overalt i verda. Den som går merksam gjennom 
gatene, vil kunne oppdage dei. Dette gjelder også for 
Israel og Palestina. Dit reiste dei fleste prestane frå Døve-
prostiet saman med biskop Ole Christian Mælen Kvarme  
i oktober. Det var til saman nesten 60 personar som reiste, 
dei fleste av dei prestar, men også to teikntolkar. 
Dei som ikkje la merke til døve ute i gatene, kunne høyre 
om dei under eit besøk hjå Janne Rissanen, den døve, 
finske døvepresten. Mange kjenner han frå samarbeidet 
med Signo. Den lutherske biskopen i Jerusalem og leiaren 

EIT GJENSYN MED JANNE 
RISSANEN I JERUSALEM

i det lutherske verdsforbundet, Mounib A. Younan, har 
presteutdanninga si frå Finland. Han har sjølv fleire døve 
slektningar og sendte for ei stund sidan ein førespurnad 
til Finland. Etter det sendte den finske misjonen Janne til 
Jerusalem for å jobbe for og med døve i både Israel og 
Palestina. Den blide finnen gjer eit viktig arbeid der, men 
prøver også å halde kontakten med Noreg. 
De kristne i det heilage landet er ofte redde for å bli 
gløymd, men vi som var der, kjem i alle fall ikkje til å 
gløyme dei.
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Jane og John har fått en liten gutt. Han ble født på 
Kamyana helseklinikk kl. 02:13 og veide 3 200 gram. 
Både mor og barn overlevde. 
Det er ingen julestjerne over klinikken i Kamyana. Ingen 
konger kommer på besøk med gull, røkelse og myrra. 
Jane og John Kalikokha har ikke en gang våget å tenke på 
navn til sin førstefødte. Men de fikk en plass i fødestua.
–Jeg er så glad for at jeg fikk muligheten til å føde her! 
Her blir jeg tatt godt vare på, og jeg føler meg trygg. Hvis 
jeg hadde født hjemme, ville risikoen for komplikasjoner 
vært mye større, sier Jane Kalikokha (19).
Norske menigheter bygger helseklinikker og utdanner 
jordmødre i Malawi gjennom Kirkens Nødhjelp. Sammen 
ga vi Jane og sønnen en trygg fødsel. 

Venter med å fortelle
Malawi er blant de landene i verden med høyest mødre- 
og barnedødelighet. Her er fødsel og død så nært knyttet 
til hverandre at ingen har råd til å legge planer. Jane har 
båret på sin hemmelighet i ni måneder, slik norske for-
eldre gjerne venter til tolvte uke med å fortelle.
Hvert år dør rundt 300 000 kvinner og 2 millioner barn 
over hele verden i forbindelse med fødsel. 99 prosent av 
disse dødsfallene skjer i fattige land som Malawi. 
Kirkens Nødhjelp har jobbet i Malawi siden 2002. Våre 
lokale søsterkirker står for 40 % av helsetjenestene i lan-
det gjennom Malawis kirkelige helseforening (CHAM). 
Sammen bygger og utstyrer vi helseklinikker og fødestuer 
og utdanner sykepleiere og jordmødre. Seks norske syke-
pleierhøgskoler har vært med på prosjektet ved å styrke 

utdanningen.  I tillegg driver vi flere andre helsefrem-
mende tiltak, blant annet ved å engasjere lokalsamfunn i 
helsekomiteer for å spre kunnskap.

En julegave som redder liv
For 200 kroner kan Kirkens Nødhjelp for eksempel gi en 
jordmor medisinsk utstyr som redder liv.  Å gi en mor 
og et barn en trygg fødsel er det beste julegavetipset fra 
Kirkens Nødhjelp i år. 
Hvis du skal på julegudstjeneste denne julen, håper vi du 
vil støtte arbeidet vi gjør sammen med Kirkens Nødhjelp. 
Husk å ta med deg kontanter til juleofferet! 

Et barn er født i Malawi
Tekst og foto: Kirkens Nødhjelp
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ØSTENFJELSKE DISTRIKT
Oslo
Søndag 1. desember Kl. 18.00:  Lysmesse med konfirmantene i Oslo døvekirke.
Mandag 2. desember Kl. 17.00:  Kirkehjørnet på Conrad Svendsens senter.
Torsdag 5. desember Kl. 10:00:  Julevandring for barneskole. Oslo døvekirke.
Torsdag 5. desember Kl. 11.30:  Nattverdsgudstjeneste på St. Hans-hjemmet.
Fredag 6. desember Kl. 10.00:   Julegudstjeneste for barnehagen i Oslo døvekirke.
Torsdag 12.desember Kl. 12.00:  Adventsfest i Oslo døvekirke. Påmeldingsfrist 5.desember.
Søndag 15.desember Kl. 11.00:  Diakonigudstjeneste i Oslo døvekirke.
Onsdag 18.desember Kl. 11.00:  Julegudstjeneste på Conrad Svendsens senter.
Torsdag 19. desember   Kl. 11.30:   Nattverdsgudstjeneste på St. Hans-hjemmet.
Julaften  Kl. 12.00:  Gudstjeneste på St. Hans-hjemmet.
Julaften  Kl. 15.00:  Gudstjeneste i Oslo døvekirke. 
Julaften   Kl. 17.00:  Julaftensmiddag i Oslo døvekirke. Påmeldingsfrist 19. desember.
Søndag 25.desember Kl. 11.00:  Høytidsgudstjeneste med nattverd i Oslo døvekirke.
Lørdag 28.desember Kl. 17.00:  Julefest på Conrad Svendsens Senter.
Søndag 29.desember Kl. 16.00:  Barnejulefest i Oslo døvekirke. Påmeldingsfrist 19. desember.
Fredag 3. januar Kl. 1700:  Voksenjulefest i Oslo døvekirke. Påmeldingsfrist 19. desember.
Alle påmeldinger kan gjøres via sms til: 99 09 04 01 eller e-post til doves.menighet.oslo@dovekirken.no

Vestfold 
Søndag 15.desember Kl. 15.00:  Julegudstjeneste i St Olavs kapell i 

 Sandefjord.
Julaften  Kl. 12.00:  Julegudstjeneste i Tomaskirken, Andebu
Lørdag 28.desember Kl. 16.00:  Julefest i Sandar menighetshus, 

 Sandefjord.
Telemark
Torsdag 19. desember Kl. 10.?:  Skolegudstjeneste på Myrene skole i 

Porsgrunn.
Hedmark
Torsdag 19.desember Kl. 18.00:  Julegudstjeneste i Storhamar kirke. 

 Hamar.
Buskerud
Lørdag 11. januar Kl. 13.00:  Julefest på Ål folkehøyskole. Ål.

SØR-VESTENFJELSKE DISTRIKT
Stavanger
Søndag  1. desember Kl. 11.00:  Adventsgudstjeneste for hele familien. ”Lys våken – helg” i Stavanger døve-

kirke.
Torsdag 5. desember Kl. 17.00:  uleavslutning for speiderne i Stavanger døvekirke.
9. – 11. desember   Julemarked i Stavanger døvekirke. Arrangør: Den russisk-ortodokse Kirke i 

Norge.
Søndag 15. desember Kl. 11.00:   Gudstjeneste i Stavanger døvekirke.
Tirsdag 17. desember Kl. 11.00:   Julegrøt på Åpen kirke i Stavanger døvekirke.
Torsdag 19. desember   Kl. 10.00: Skole- / barnehagegudstjeneste i Stavanger døvekirke.
Julaften  Kl. 15.00:  Julegudstjeneste i Stavanger døvekirke.

Kristiansand
Søndag 22. desember Kl. 11.00:  Julegudstjeneste i Oddernes kirke, Kristiansand. Kl.13.00 Julelunsj på Hotell 

Norge. 
Påmelding innen 19. desember til mobil/sms 90 57 94 31.

Haugesund
Søndag 8. desember Kl. 17.00:  Adventsgudstjeneste i Rossabø kirke.

OVERSIKT OVER ARRANGEMENTER JULEN 2013 DØVES MENIGHETER
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VESTENFJELSKE DISTRIKT
Bjørgvin
Bergen
Onsdag 4.desember  Kl. 18.00:  Opptak til TV-gudstjenesten. Møt frem i god tid.
Søndag 8.desember Kl. 11.00:  Gudstjeneste i Bergen døvekirke. Utdeling av 4-års bok.
Torsdag 12. desember Kl. 13.00:   Skolegudstjeneste i Bergen døvekirke for elever fra Hunstad skole.
Fredag 13.desember Kl. 11.00:  Elever fra Nordahl Grieg videregående skole spiser julegrøt i    

Bergen  døvekirke.
Fredag 7. desember Kl. 09.30:  Julevandring for Pinnelien barnehage i Bergen døvekirke.
Søndag 15.desember Kl. 18.00:  Lysmesse i Bergen døvekirke. Basar.
Torsdag 12. desember Kl. 12.00:  Nattverdsgudstjeneste på Konows senter.
Tirsdag 17.desember Kl. 10.00:  Julevandring for Nubben barnehage i Bergen døvekirke.
Onsdag 18. desember Kl. 10.00:  Julevandring for Pinnelien barnehage i Bergen døvekirke.
Julaften   Kl. 12.00:  Andakt på Konows senter.
Julaften  Kl. 15.00:  Gudstjeneste i Bergen døvekirke.
Lørdag 25.desember  Kl. 13.00:  Andakt og lystenning med sosialt samvær i Bergen døvekirke.
Fredag 27.desember (?) Kl. 18.00:  Misjonsforeningen sitt juleselskap i Bergen døvekirke.

Møre
Ålesund
Onsdag 12.desember Kl. 11.00: Adventskos i Ålesund døvesenter. Samarbeid mellom Døves menighet, Møre 

og seniorgruppen i Ålesund døveforening,
Julaften  Kl. 14.00.   Gudstjeneste i Volsdalen kirke. Offer til døvearbeidet på Madagaskar.
Lørdag 5. januar 2013 Kl. 14.00:  Julefest i Volsdalen menighetssenter. Påmelding innen 2.januar til døvepres-

ten.

Molde
Søndag 19.januar Kl. 11.00:  Åpenbaringsgudstjeneste.

NORDENFJELSKE DISTRIKT
Nidaros
Trondheim
Søndag 1. desember Kl. 18.00:  Lysmesse i Trondheim døvekirke.
Tirsdag 3. desember Kl. 11.00.   Hyggetreff i Klostergt. 60.
Torsdag 12. desember Kl. 11.00:   Skolegudstjeneste i Trondheim døvekirke.
Søndag  15.desember Kl. 11.00:   Avskjedsgudstjeneste i Trondheim døvekirke .
Julaften   Kl. 15.00:   Familiegudstjeneste i Trondheim døvekirke.
Nyttårsdag  Kl. 13.00:  Gudstjeneste på Havsteinekra helse- og velferdssenter.
Søndag 5. januar Kl. 16.00:   Julefest i Klostergt. 60 i samarbeid med Trondheim døveforening.

Levanger
Søndag 29.januar Kl. 11.00:  Gudstjeneste i Bamberg kirke.

Nord Hålogaland
Tromsø 
Søndag 1. desember Kl. 13.00: Lysmesse i Tromsø døvekirke.
Julaften   Kl. 13.00:  Julegudstjeneste i Tromsø døvekirke.
Søndag 5. januar Kl. 15.00:  Julefest i Tromsø døvekirke. Avskjed med døvekapellan Erik Gjengedal.

Alta
Søndag 8.desember Kl. 11.00:  Gudstjeneste i Nordlyskatedralen.

I tillegg minner vi om TV-gudstjeneste 2. juledag, 26. desember kl.11.00.  
I år kommer den fra Bergen døvekirke. 

OVERSIKT OVER ARRANGEMENTER JULEN 2013 DØVES MENIGHETER
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Gud, vi roper til deg i vår nød!

Vi ber for de mange som er 
rammet av storm og ødeleg-
gelser på Filippinene.

Vær nær hos våre søstre og 
brødre som leter etter håp for 
fremtiden.

Beskytt de sårbare, gi utholden-
het og styrke til de som har 
mistet sine nærmeste eller sitt 
hjem.

Gi håp hvor fortvilelsen er 
sterkest, mot til å gå videre og 
tørre å holde fast i troen på en 
fremtid, styrke til ikke å gi opp.

Vi ber for Kirkens Nødhjelp 
og for kirkene og deres sam-
arbeidspartnere på Filippinene, 
som nå står midt i katastro-
fearbeidet. Vær nær dem som 
jobber under vanskelige og 
usikre forhold for å bidra  til at 
mennesker blir sett og får mat 
og vann. Hjelp oss å dele våre 
ressurser, til å forplikte oss til 
kjærlighet og medfølelse, og til 
å gjenkjenne Guds ansikt hos 
hvert eneste menneske som 
lider.

Amen

VELKOMMEN TIL ADVENTSFEST I 
DØVEKIRKEN 12. DESEMBER 2013 KL 12  

 

 
 

Gjør døren høy, gjør porten vid!  
Se ærens konge kommer hit!  
Han hersker over alle land  

og er all verdens Frelser sann. 
 

VI SAMLES TIL TRADISJONSRIK 
ADVENTSFEST I EN PYNTET OG FIN 

DØVEKIRKE DEN 12. DESEMBER. 
ANDAKT 
GOD MAT 

GODT FELLESSKAP 
UTLODNING 

HJERTELIG VELKOMMEN 
PÅMELDING TIL DIAKONEN, 900 50 869 

Forbønn for 
mennesker 
rammet 
av tyfon på 
Filippinene

Tekst: Kirkens Nødhjelp

Kirkelige handlinger
Det østenfjelske distrikt
Dåp: 
20.10.13: Isabella Adela Berstad Lund, 
Grorud Kirke

Konfirmasjon:
05.05.13: Jakob Wiik, Oslo Døvekirke
07.09.13: Mina Marie Haavik Markhus, 
Nordberg Kirke

Vielse:
25.05.13: Nina og Geir Nordby, Brager-
nes Kirke, Drammen
05.08.13: Elisabeth Trobe og Stian Sols-
bak, Oslo Døvekirke

Begravelse:
21.02.13: Inger Engh, Strømsgodset 
Kapell, Drammen
20.08.13: Erling Hans Kristians Gud-
brandsen, Alfaset Kapell, Oslo
03.09.13: Bergljot Marie Josefine Johan-
sen, Åssiden Kapell, Drammen
24.09.13: Klara Beathe Aske, Nykirke, 
Snertingsdal, Gjøvik

Det vestenfjelske distrikt
Døpte
Jenny Caroline Haque 18. august
Malene Haque 18. august
Isak Liseth 1. september
Viktoria Viktorovna Olsen 1. september

Gravlagt
Ellen Karin Rossnes 13. september

Tromsø
Christine Pedersen konfirmert i Tromsø 
Døvekirke 28.april 2013
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HJELP TYFONOFRENE 
PÅ FILIPPINENE!

SMS NØDHJELP til 2468 (200,-)
benytt kontonummer 1602 40 26535, eller ring 820 44 004 (200,-)
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Vi er der med rent vann og annen nødhjelp.
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Arne Olav har vært maratonløper i 
34 år, og fortsetter med det. Han har 
2.34.03 som sin beste tid i maraton 
(satt i Stavanger Maraton 1984). 
Dette er én av mange verdensrekorder 
han har satt for funksjonshemmede. 
Eksperter har sagt at Arne Olavs beste 
tid i maraton er en verdenssensasjon, 
med tanke på de tre funksjonshem-
mingene hans.
Han har vunnet fire maratonkonkur-
ranser, uansett klasse – i konkurranse 
med ikke-funksjonshemmede. Han 
ble kretsmester i maraton på Sunn-
møre i 1983, i konkurranse med ikke-
funksjonshemmede. Han ble også 
kretsmester i maraton i Rogaland i 
1989, også det i konkurranse med 
ikke-funksjonshemmede.
Videre har han deltatt i seks OL(fire 
OL for døve og to Paralympics). Han 
har også deltatt i tre VM for funksjons-
hemmede. Han var også med i EM, da 
Norges lag tok bronse i EM i terreng-
løp for døve i Stavanger i 1991.
Arne Olav har fullført alle de 81 
maratonkonkurranser han har stilt 
opp i. Han har fått en rekke priser 
og utmerkelser i konkurranse også 
med ikke-funksjonshemmede. Han 
er æresmedlem i Stavanger Døves 
Idrettsforening.
Han har fått drømmen sin om å gjøre 

Mount Everest-drømmen 
oppfylles

Av Aud Kristin Røstad

Arne Olav Løvik (bildet) er 61 år gammel og bosatt i Stavanger. Han har Ushers syndrom; 
det vil si at han er både døv og svaksynt (sterkt innskrenket synsfelt). I tillegg har han ba-
lanseproblemer. Han er født med alle disse tre funksjonshemmingene.

det godt i maraton oppfylt. Den største 
drømmen hans er imidlertid å bestige 
verdens høyeste fjell, Mount Everest 
(8.848 m). Dette er en drøm han har 
hatt i over 50 år, og som han nå håper 
å få virkeliggjort i 2015 med bl.a.Tore 
Sunde-Rasmussen fra Egersund som 
ledsager. Tore er eneste norske som 
har besteget Mount Everest to ganger. 
De andre av ledsagerne som skal være 
med, er sherpaer.
Som ledd i forberedelsene skal Arne 
Olav i januar 2014 sammen med andre 
på en ekspedisjon som ledes av Tore, 
forsøke å klatre til toppen av Aconca-
gua i Sør-Amerika. Aconcagua er ca 
7.000 m høy. Hvis Arne Olav lykkes 
i Aconcagua, er det klart at det blir 
Mount Everest for ham i våren 2015.
Det har vært mange funksjonshem-
mede som har prøvd å bestige Mount 
Everest, og tre av har lyktes. Cato 
Zahl Pedersen er den eneste norske 
funksjonshemmede som har forsøkt 
seg, men måtte gi opp. Arne Olav kan 
bli den første trippelfunksjonshem-
mede som bestiger Mount Everest. 
Eksperter sier at det vil være en 
verdenssensasjon hvis Arne Olav 
klarer å beseire Mount Everest. Også 
i Aconcagua kan han bli den første 
trippelfunksjonshemmede som når 
toppen.

Sir Edmund Hillary har i over 50 år 
et av Arne Olavs to forbilder innen 
fjellklatringen. Hillary og sherpaen 
Tenzing Norgay var de første som be-
steg Mount Everest, i mai 1953. Det 
er ikke å ta for sterk i å si at Hillary er 
en av hovedårsakene til at Arne Olav 
ble glad i fjellet. Allerede som barn 
begynte Arne Olav som vokste opp 
mellom fjell og fjord på Sunnmøre å 
gå turer i fjellet. Senere begynte han 
sin klatrekarriere, først i norske fjell, 
siden også utenlands.
Det andre forbildet er Tore som Arne 
Olav møtte i klatreklubben «Bratte 
Rogalands Venner». Nevnes skal 
også Sindre Bø er uvurderlig støtte 
i foredelsene for å gi seg i kast med 
Aconcagua og Mount Everest.
Arne Olav var nær å bli med i den 
andre av NRK-programmet Ingen 
grenser med Lars Monsen. Han var 
en av de 1.000 funksjonshemmede 
som søkte om komme med, og var 
blant de 39 som kom helt til finale, 
men falt ut i siste runde. Han ble 
naturlig nok skuffet, men forstår 
samtidig at det ikke er lett å bli blant 
de 11 når det var ca. 1.000 som 
søkte. Marianne Rasmussen Kolvik 
og Bjarte Bø-Sande, som begge ble 
blant de 11, har gitt Arne Olav gode 
oppmuntringer.
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Nå går det raskt mot slutten på tjenesten jeg har hatt i Døvekirka – i denne 
omgangen!  Jeg skal over i en hørende menighet, Velfjorden i Sør-

Helgeland. Det ligger i Brønnøy kommune.  Der 
starter jeg 8. januar, så jeg rekker bare så vidt å 
få med meg  jul og nyttår før flyttingen. 

For fire og et halvt år siden begynte jeg som dø-
vekapellan i Nordenfjeldske døvedistrikt.  Jeg 
hadde gått på kurs og begynt å lære grunnleg-
gende tegnspråk. Nå fikk jeg mulighet å fortsette 
denne  linja, og bruke tegnspråk i yrket mitt, 
prest. Det gledet jeg meg til, og jeg så fram til å 
lære mye, og bli utfordret på det med kommuni-
kasjon.  Det ble ganske tøft. 

Heldigvis fikk jeg starte tjenesten med et studie-
år på Høyskolen i Sør-Trøndelag. Der ble jeg 
kjent med gode lærere og medstudenter. Ekstra 

hyggelig var det å møte Georg og Ingrid Bjerkli igjen i Døvekirka. De og 
andre døve var hjelpsomme og gav meg konstruktive tilbakemeldinger på 
tegnspråket mitt når jeg etter hvert startet i aktiv tjeneste i kirka. Det er ikke 
så lett, men morsomt!  

Jeg har disse årene blitt god kjent med menighetene i Trondheim og Tromsø, 
og besøkt distriktene rundt i sørlige del. Vi har hatt mange trivelige samling-
er i Klostergata. Spesielt har jeg satt pris på å bli kjent med den visuelle 
gudstjenesten, og det fine kirkerommet med alle bildene. Jeg tror nok jeg 
skal savne både den, menigheten og kollegaene. Jeg har blitt veldig glad i 
døves menighet, og satt stor pris på den gode kontakten jeg har fått med 
mange. Takk for all velvillighet, hjelpsomhet og tålmodighet. Og så håper 
jeg at jeg får muligheter å holde kontakt, og holde tegnspråket ved like i 
noen grad. Besøk meg gjerne om noen tar turen forbi Helgelandskysten!   

Hilsen Erik Gjengedal – døvekapellan i Nordenfjeldske. 

Erik slutter  —  ”takk for meg!” 

 Det nordenfjelske distrikt 
 Trondheim—Tromsø 

Kirketårnet er reparert 
Døvekirken i Trondheim er et prakt-
bygg. Men 
tårnet måtte 
repareres. En 6 
meter lang 
stamme som 
holder tårnet 
på plass, var 
begynt å råtne. 
Stabiliteten og 
styrken i tårnet 
var ikke lenger 
tilfredsstillende. Vær og vind gjen-
nom snart 85 år har gjort sitt til. Men 
nå er vedlikeholdet utført og tårnet 
står som det skal.   

Juletrefest 5. januar      

Det blir Juletrefest på Klosterbakken 
søndag 5. januar kl 16. Velkommen 
store og små. Jo flere som kommer, 
desto triveligere blir det. Selvfølgelig 
skal det bli program for alle – store 
og små.  Alle trenger å glede seg 
sammen i julen.     

Abrahams Barn              

Skuespiller Svein Tindberg kommer 
til Trondheim med sin teaterforestil-
ling ”Abrahams Barn” den 14. januar 
2014. Og forestilingen blir tegnspråk-
tolket av  Ann Kristin Malmquist og 
May Jorunn Luksengard.  I stedet for 
menighetskveld den dagen går vi 
sammen til Trøndelag Teater. Billett-
prisen er kr 295. Kontakt Berit Støy-
va i Døves menighet for å skaffe deg 
billett -  sms til 91162636.  

Avskjedsgudstjeneste  
Den 15. desember kl 11.00 har vi av-
skjedsgudstjeneste for Erik Gjenge-
dal. Da  kommer også  prost Roar 
Bredvei  fra Oslo. Etter gudstjenesten 
blir det kirkekaffe og god tid til å 
snakke med Erik. Vel møtt 

Nidarosdomen —      
tegnspråk og  -poesi      

Gudstjenesten i Nidarosdomen 
under kulturdagene var sterkt pre-
get av tegnspråk og døv kultur. 
Domkirken var meget samarbeids-
villig, en danser fra Katedralsko-
len deltok og tolkene Hege Jensen 
og Nina Johansen var uvurderlige 
medarbeidere. Stor takk også til    
Berit Øie Støyva og Arne Lund-

qvist som begge leste sin egen 
oversettelse av Bibelteksten for 
dagen. Samlet sett var det en hel-
hetlig gudstjeneste for både høren-
de og døve. Godt å kunne samar-
beide i så mange retninger med så 
godt resultat.    

Tromsø 5. januar kl 15   
   Da arrangerer døvekirken i Tromsø  
juletrefest og tar også avskjed med 
døvekapellan Erik Gjengedal.   

                              Vel møtt. 
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  KALENDER 

A
S

RAGNHILD THORSHEIM KRISTING

Vi kan hjelpe med rådgivning/
tilrettelegging ved begravelser/bisettelser

HELE DØGNET

Tlf. 55 27 28 29GRAVFERDSHJELPEN
Hagerupsvei 32x, 5093 BERGEN

Følg med på
www.dovekirken.no

 
 
  
 

Velkommen til 
JULAFTEN  I  

DØVEKIRKEN! 
 

Vi ønsker å invitere de som ellers er  
alene julaften til å komme hit  
og feire jul sammen med oss. 

 
Det er gudstjeneste kl.15.00. 

Julemiddag ca. kl.16.30. 
(Har du spesielle diettbehov, ber vi om at du sier fra ved påmelding.)  

 

Vi hygger oss og går rundt juletreet, og 
avslutter med kaffe og kaker.  

En liten gave blir det også.  
Slutt ca. kl.21.00. 
Egenandel kr 150. 

 
Påmelding til Døvekirken: 

 SMS 99 09 04 01, 
e-post: doves.menighet.oslo@dovekirken.no 

Frist: 19. desember. 
 

Gudstjenester 

Oslo:
Søndag 19. januar 2014:  
Familiegudstjeneste i Døvekirken kl. 11
Søndag 2. februar 2014:  
Gudstjeneste i Oslo Døvekirke kl. 11.00
Søndag 16. februar 2014:  
Gudstjeneste i Oslo Døvekirke kl. 11.00
Søndag 02. mars 2014:  
Barnas Dag i Døvekirken kl. 11.00. På Barnas 
Dag inviterer vi spesielt barn og foreldre til 
Døvekirken.

Andre aktiviteter i Østenfjelske distrikt:
Åpent hus i Oslo Døvekirke kl. 11.30–13.30 
annenhver torsdag (like ukenumre). I tillegg 
til foredraget har vi andakt og et godt måltid, 
trim og informasjon. Det er alltid Åpent hus 
annenhver torsdag unntatt på røde dager.

Første Åpent Hus etter nyttår blir 9. januar. 
Foredrag om konfliktløsning v/Elyas Moham-
med.

Kafé i Oslo Døvekirke kl. 14–18 annenhver 
torsdag (ulike ukenumre – ikke røde dager).

Ungdomsklubb i Oslo Døvekirke kl. 18 an-
nenhver onsdag.

Hyggetreff i Storhamar Kirke siste onsdag i 
måneden kl. 11.00–13.30.
Følg med hva som skjer, i kalenderen på www.
dovekirken.no/oslo.

Vestfold og Telemark:
Programmet for januar og februar er ikke klart 
ennå. Følg derfor med på kalenderen på www.
dovekirken.no/oslo.

Stavanger døvekirke:
19.01. kl. 11.00 Gudstjeneste 
02.02. kl. 11.00 Gudstjeneste 
16.02  kl. 11.00 Familiegudstjeneste      
09.03. kl. 11.00 Gudstjeneste med menighe-
tens årsmøte.
30.03. kl. 11.00 Sansegudstjeneste  

Haugaland døvesenter, Haugesund
30.01. kl. 18.00 Kveldsgudstjeneste

Kristiansand:
Oddernes menighetshus
9.2. kl. 17.00 Gudstjeneste
16.03. kl. 11.00 Gudstjeneste

Andre arrangementer:
Lørdag 4. januar kl. 14-18: Juletrefest i Vols-
dalen menighetssenter
Tirsdag 22. januar kl. 14-18: Åpen kirke i 
Volsdalen menighetssenter
Tirsdag 11. februar kl. 17-20: Åpen kirke i 
Molde Domkirke
Tirsdag 18. februar kl. 11-14: Åpen kirke i 
Volsdalen menighetssenter
18. februar – 2. mars: Vinterhelg på Fjellsetra

Døves menighet på Møre
Gudstjenester:
Søndag 19. januar kl. 11: Molde Domkirke
Søndag 26. januar kl. 11: Borgund Kirke
Søndag 23. februar kl. 11: Voldsdalen Kirke. 
Menighetens årsmøte
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DøvES MENighET, MøRE

Borgundveien 124, 6007 ÅLESUND
www.dovekirken.no/more
doves.menighet.more@dovekirken.no
Besøksadresse:
Volsdalen kirke/menighetshus 

Odd Erling vik Nordbrønd, 
døveprest 
odd.erling.nordbrond@
dovekirken.no
Telefon: 70 16 53 26
Teksttelefon: 70 16 53 27
Mobiltelefon 95 07 83 62

SAMARBEIDSOMRÅDE 
NORD

NORDENFJELSKE 
DøvEDiSTRiKT

Berit øyen Støyva, daglig leder
berit.oyen.stoyva@dovekirken.no
SMS  91 16 26 36

DøvES MENighET
TRONDhEiM

Klostergata 60, 7030 TRONDHEIM
www.dovekirken.no/trondheim 
doves.menighet.trondheim@
dovekirken.no
Telefon 73 51 60 77
Kirke: Klæbuveien 43

Per Walle, døveprest
per.walle@dovekirken.no
Telefon 73 52 08 30 
Teksttelefon 73 52 22 68
Mobiltelefon 95 86 75 64

Erik gjengedal, døvekapellan 
(Fram til nyttår) 
erik.gjengedal@dovekirken.no 
Telefon 73 52 08 31 
Mobiltelefon 48 04 95 01

Trosopplæringsleder
(Stillingen er ubetatt og ansettes i 
Oslo bbispedømmeråd 16. desem-
ber)

Urzula Kziazek, organist
Mobiltelefon 96 88 23 60

georg Bjerkli, 
poesimedarbeider
SMS 92 65 86 14

Johan Fjellestad, kirketjener
Teksttelefon 74 82 74 69

Trygve Andersen, ekstrahjelp
SMS 41 92 78 97

DøvES MENighET, TROMSø

Jadevegen 10, 
9022 KROKELVDALEN
www.dovekirken.no/tromso  
doves.menighet.tromso@
dovekirken.no
Telefon 77 61 53 03

Arne Lundqvist, døveprest 
arne.lundqvist@dovekirken.no
SMS 99 16 69 40 

Sonja Skogvoll
sonja.skogvoll@kirken.tromso.no
SMS 92 04 61 39

Marita Solberg Bjerke,   
døvekapellan 
marita.solberg.bjerke@ 
dovekirken.no 
Telefon  23 33 43 55  
Mobiltelefon 90 89 65 90

Kateket
(Stillingen er ubesatt og ansettes i 
Oslo bispedømmeråd 16. desem-
ber)

Randi Andresen, døvediakon
randi.andresen@dovekirken.no
Telefon 23 33 43 23 
Teksttelefon 23 33 43 33
Mobiltelefon 90 05 08 69

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

øystein Bang, organist
(Permisjon)

David E. Fraser,  
kirketjener/vaktmester
david.e.fraser@dovekirken.no 
Telefon tolk 23 33 43 20
Mobiltelefon 90 68 97 14
Bildetlf.: 0406340306@t-meeting.se

Olga Papalexiou, danser
oliapapalexiou@yahoo.no 
Mobiltelefon 98 49 09 19

DøvES MENighET,  
vESTFOLD Og TELEMARK

Fagerborggt. 12, 0360 OSLO
www.dovekirken.no/oslo/event/
dolink/famid/322014

Terje J. Johnsen, seniorprest
terje.j.johnsen@dovekirken.no
Mobiltelefon 92 83 13 58

Eyolf Berg, 
fung. menighetssekretær
eyolf.berg@dovekirken.no
Mobiltelefon 91 17 65 37

Asgeir høgli, trosopplærer
asgeir.hogli@dovekirken.no
Mobiltelefon 95 92 97 32

STiFTELSEN SigNO

Døveprest: 
Marco Kanehl
marco.kanehl@signo.no
Mobiltelefon 90 23 73 01

SAMARBEIDSOMRÅDE VEST

SøR-vESTENFJELDSKE 
DøvEDiSTRiKT

Petter Pettersen, daglig leder / 
menighetsarbeider
petter.pettersen@dovekirken.no
Mobiltelefon 48 10 55 58

DøvES MENighET, STAvANgER

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

Leif hadland, sokneprest  
leif.hadland@dovekirken.no
Telefon  52 98 58 71
Mobiltelefon 45 27 31 57

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

Nabai Kauppinen, trosopplærer
nabai.kauppinen@dovekirken.no
SMS: 99 88 44 49

Petter Riisland, organist
petter.riisland@dovekirken.no
Telefon 51 52 20 25
Mobiltelefon 97 77 47 62

Bjørn Jerstad,  
vaktmester/kirketjener
bjoern.laila@gmail.com
SMS 97 03 68 66

Arnstein Overøye, liturgisk leder
arnover@gmail.com
SMS 95 96 69 20

vESTENFJELSKE 
DøvEDiSTRiKT

guri Kaland Sværen, daglig leder
guri.svaren@dovekirken.no
Tlf direkte 55 56 41 20
Mobiltelefon 91 69 08 63

DøvES MENighET, BERgEN

Postboks 2305 Hansaparken, 
5828 BERGEN
www.dovekirken.no/bergen 
doves.menighet.bergen@
dovekirken.no
Besøksadresse: Kalfarveien 77
Telefon 55 56 41 40
Mobiltelefon 45 50 27 93

Lars hana, døveprest
lars.hana@dovekirken.no
Tlf direkte 55 56 41 24 
Mobiltelefon 90 11 36 82

Trygve S. Stabrun, døvekapellan
trygve.stabrun@dovekirken.no
Tlf direkte 55 56 41 26
Mobiltelefon 99 01 14 13

Ann-Karin voldsund, 
trosopplærer
ann.k.voldsund@dovekirken.no
Mobiltelefon 98 81 10 30

veronica voldsund Troland, kir-
ketjener/poesimedarbeider
veronica.voldsund@dovekirken.no
SMS  90 87 74 37

DøvEKiRKEN i NORgE

DøvEPROSTiET

Fagerborggt 12, 0360 OSLO
www.dovekirken.no

Roar Bredvei, døveprost
roar.bredvei@dovekirken.no
Telefon 23 33 43 43
Teksttelefon 23 33 43 31 
Mobiltelefon 90 85 82 12

Michael hoffmann,
rådgiver/sekretær
michael.hoffmann@dovekirken.no
Telefon  23 33 43 40
Mobiltelefon  90 85 82 12
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B-BLAD

Like sikkert som at vi går mot jul, 
dukker diskusjonen om når Jesus 
virkelig ble født, opp. Vi får til 
stadighet høre at Kirken «stjal» 
både den romerske solfesten og 
det norrønne midtvintersblotet og 
«kristeliggjorde» dem. 
Men hva om sannheten er den stikk 
motsatte?
Nyere historieforskning har påvist 
at den romerske solfesten faktisk er 
yngre enn den tidligste kristne fei-
ringen av Kristi fødsel. De  tidligste 
sporene av en romersk solfest 
midtvinters er fra så sent som mel-
lom år 250 og år 300, altså rundt et 
halvt århundre etter at de kristne 
begynte å feire Herrens fødsel! De fleste forskerne 
mener det var keiser Diokletian, en av de verste kristen-
forfølgerne, som lanserte festen for «den uovervinnelige 
sol» som et hedensk forsøk på å overta en kristen høytid 
som allerede var i ferd med å vinne fotfeste i samfunnet – 
samtidig som han slapp hele det statlige terrorapparatet 
løs for å utrydde kristendommen. 
På 400-tallet spredte «solfesten» ut over Romer rikets 
grenser til det området romerne kalte Magna Germania, 
i hovedsak dagens Tyskland. Det norrøne midtvinters-
blotet kan vi bare følge tilbake til 5–600-tallet, men reli-
gionshistorikerne er stort sett enige om at det stammer 
fra vinterfesten i Nord-Tyskland. Kirken har med andre 
ord aldri «stjålet» noen hedensk solfest. Det var tvert om 
den hedenske, romerske keiseren som prøvde å «stjele» 
en kristen høytid!
Men hvorfor 25. desember? For å forstå datoen må vi se 
på en helt annen dato, nemlig 25. mars, den tradisjonelle 
datoen for Maria Budskapsdag (I katolske og ortodokse 
kirker – også i mange utenlandske protestantiske – feires 
fremdeles Maria Budskapsdag alltid på 25. mars).
Men ble ikke Maria Budskapsdag plassert i mars for å 
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passe inn med 25. desember?
Hva om sannheten igjen er den stikk 
motsatte?
Det viser seg nemlig at Maria Bud-
skapsdag er en eldre kristen høytid 
enn festen for Herrens fødsel. Alle-
rede rundt år 200, muligens så tidlig 
som rundt år 175 feiret de kristne i 
Palestina dagen da Herrens engel 
kom med budskapet til Maria, på 
den datoen som tilsvarer 25. mars 
i vår kalender. Dette var dagen da 
Herren tok bolig i Maria, den egent-
lige inkarnasjonsdagen1. Det var 
altså ikke fødselen som ble feiret, 
men unnfangelsen. Etter kristen 
tanke er mennesket et fullverdig 

menneske fra unnfangelsen av.
25. mars tilsvarer den datoen som ifølge førkristen, jø-
disk tradisjon, nedfelt i den babylonske og den palestin-
ske Talmud2, var dagen da Herren Gud sa: La det bli lys! 
- altså selve skapelsesdagen. Og de kristne i Palestina, 
som i stor grad hadde jødisk bakgrunn, var ikke i tvil om 
at det var nettopp på denne datoen Herren valgte å la 
det sanne lyset tre inn i verden (Joh 1,9). Derfor begynte 
de å feire inkarnasjonsdagen på sel veste skapelsesdato-
en, og fra denne feiringen vokste så feiringen av Herrens 
fødsel 25. desember – 9 måneder etter 25. mars – fram 
et drøyt kvart århundre senere, før noen ennå hadde 
hørt så mye som et pip om hverken romerske solfester 
eller norrøne midtvintersblot.
Fremdeles feirer den kristne Kirke Herrens fødsel 25. 
desember (selv om vi i vår nordeuropeiske utålmodighet 
drar i gang festen allerede dagen før, på julaften), og 
det gjør vi med verdens aller største frimodighet. Vi har 
både historien og teologien på vår side når vi feirer det 
englene forkynte for gjeterne på betlehemsmarkene:  
I dag er det født dere en frelser i Davids by; han er 
Messias, Herren (Luk 2,11).

1) Inkarnasjon er et ord som er vanskelig å oversette direkte. Bokstavelig betyr det ”inn i kjøtt” og brukes som betegnelse på at Guds 
evige Sønn blir kjøtt og blod i Jesus.

2) Talmud er en samling jødiske skrifter og tradisjoner utenom Bibelen. Det finnes flere Talmud-samlinger, men de mest kjente er den 
babylonske, som oppsto mens jødene var i landflyktighet i Babylon, den palestinske, som stort sett tilsvarer den babylonske, men 
som også har med noen lokale tillegg, og den aleksandrinske – eller egyptiske – som er blitt til i de samme miljøene som den greske 
oversettelsen av Det gamle testamente.


