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ANDAKT Av trosopplæringsleder Siv Benedikte Mittet, Trondheim

Kvinnen med sølvmyntene

En lignelse som jeg liker godt er den som 
Jesus forteller om kvinnen som hadde 
10 sølvmynter. Den står i Lukas-evan-
geliet kapittel 15. 

En dag mister kvinnen en av myntene. 
Hva gjør hun da? Bryr hun seg om å lete 
etter den? Ja, hun setter ”huset på ho-
det”, som vi sier her i Trondheim. Hun 
leter og leter helt til hun finner sølv-
mynten. Til slutt finner hun den! Og hun 
blir så glad at hun inviterer venninner og 
nabokoner og sier: ”Gled dere med meg, 
for jeg har funnet igjen det pengestykket 
jeg hadde mistet.”

Det er lett å kjenne seg igjen i lignelsene 
som Jesus forteller, ikke bare fordi det 
er fortellinger, men fordi Jesus utfordrer 
oss til å sette oss selv inn i fortellingene. 
Prøv å se for deg at du er den sølvmyn-
ten som ble borte, og at kvinnen egentlig 
er Gud! Er ikke det en fin måte å tolke 
det på? 

Gud slutter aldri å bry seg om oss eller å 
lete etter oss når vi har gått oss bort. 

Denne fortellingen gir meg styrke når 
høsten nå begynner. Derfor ville jeg også 
minne deg på denne fortellingen. Om 
noen få uker vil vi ta i mot 4 og 6 åringer 
til utdeling av ”Min Kirkebok”. I desem-
ber skal vi arrangere noe spennende og 
nytt i vår kirke: ”Lys våken” for 11-årin-
ger. I Tromsø blir det lysmesseverksted 
for tegnspråkklassen, en kjær, men også 
viktig aktivitet. 

Med tanke på lignelsen vil jeg si at vi 
gjennom aktivitetene ønsker nye og 
ukjente ansikter velkomne, og at vi kan 
feire disse nykomlingene i lag med våre 
menigheter.

God høst!

Denne andakten kan du også se på tegnspråk på www.dovekirken.no fra ca. 15. september.  

Hei og vel overstått sommer alle, sammen! Håper sommeren har vært like god for dere som for 
meg, at den varme sommeren har gitt oss alle nye krefter til høsten som ligger foran oss. I Bibelen 
kan vi lese en rekk fine og inspirerende fortellinger. Noen av dem kalles lignelser. Det er eksempel-
fortellinger som Jesus forteller.
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Kirkelederen

I Døvekirkens historie har vi på samme måte som i Norges 
Døveforbund (NDF) hatt mange ledere. Noen ledere har 
vært prester, som den første døvepresten, Conrad Svend
sen, mens andre har vært valgte ledere som er valgt til å representere menig
heten. I Norges Døveforbund var en slik leder for eksempel Eilif Ohna. 

I Døvekirken har vi også hatt døve, valgte medlemmer som har vært med på 
å peke ut veien videre, og som har hatt visjoner for Døvekirken. En slik leder 
er Nora Edwardsen Mosand.

Som ungdom var Nora med på å etablere ungdomsklubben i den gamle Døve
kirken i Oslo. Deretter var hun som ung voksen med i menighetsrådet i døves 
menighet i Oslo i flere perioder. Etter at Nora flyttet til Ål, var hun en aktiv 
kontaktperson for Døvekirken slik at det ble arrangert jevnlige gudstjenester og 
samlinger i regi av Døvekirken i Hallingdal og Valdres hvert år. Gjennom 10 år 
på rad var Nora en aktiv initiativtaker til det meget populære påskeoppholdet 
på Ål i regi av Ål folkehøyskole og Døvekirken. 

Etter forslag fra Døves menighet i Møre ble Nora Edwardsen Mosand i 2003 
valgt til å være Døvekirkens første representant i Oslo bispedømmeråd og Den 
norske kirkes Kirkemøte som er et slags Storting for kirken. Hun ble gjenvalgt 
for perioden 2006 til 2009. Etter det ble Nora oppnevnt til å representere Oslo 
biskop i Døvekirkenes Fellesråd der hun etter hvert ble valgt til leder.

Nora har hele tiden gjennom sitt aktive engasjement i Døvekirken minnet oss 
særlig om to ting. Det ene er at evangeliet skal være ”tilgjengelig for alle, også 
for døve”, og det andre har vært at ”kirken er der døve er”. Dette har betydd 
særlig to ting for Nora:

• Døvekirkens gudstjenester og Guds ord skal oversettes og formidles på 
tegnspråk.

• Samme hvor døve bor i Norge, skal de ha del i kirkens fellesskap. 

For at disse to målene skal oppnås, har Nora vært en viktig pådriver for at Dø
vekirken nå har vedtatt og implementert en egen handlingsplan for tegnspråk, 
utarbeidet kirkepolitiske målsettinger som Oslo bispedømmeråd har sluttet seg 
til, og etablert en egen gudstjenestereform. 

Det som har preget Nora sitt lederskap, er først og fremst å bidra til de åpne 
samtalene i menighetene, mellom menighetene og i Døvekirkenes fellesråd 
slik at kirkedemokratiet kan fungere, og at døve og hørselshemmede slik kan 
ta ansvar i sin egen kirke. 

Nora har i disse dager gått av som leder i Døvekirkenes fellesråd. Vi ser frem 
til at Nora i årenes om kommer, fortsatt vil være en aktiv kirkeleder i nye rol
ler i Døvekirken. 

Takk, Nora!

Døveprost Roar Bredvei

Denne Lederartikkelen kan du også se på tegnspråk på www.dovekirken.no 
fra ca. 15. september.

LEDER
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Samtidig med at Døvekirkens Fellesråd hadde sitt Felles
møte i Sandefjord den 13. og 14. juni, hadde ungdommene 
i Døvekirken sitt eget Fellesmøte. 
Dette var tredje året på rad disse to møtene ble arrangert 
parallelt, og med 10 deltakere fra hele landet ble det også 
satt ny rekord. Temaet var Ungdom og psykisk helse. Vi 
hadde fått med god hjelp fra NSHP, nasjonalt senter for 

Døvekirkens Fellesråd og Det norske Misjonsselskap 
(NMS) har samarbeidet i mange år.
På årets generalforsamling til NMS i Oslo møttes derfor 
vår kirkeverge Tor Einar Lie og NMS’ generalsekretær 
Jeffrey Huseby til høytidelig underskriving av en ny 
samarbeidsavtale. De ca. 1.500 tilstedeværende fikk en 
synlig påminnelse om at Døvekirken hvert år samler inn 

FORNYET MISJONSAVTALE
Av Petter Pettersen - petter.pettersen@dovekirken.no

mye penger som igjen videreformidles til 7 døveskoler 
og prestetjenesten for døve på Madagaskar. Det var 
ekstra kjekt at det samtidig var representanter fra både 
døveskolene og prestetjenesten til stede da avtalen ble 
undertegnet. Vi kan glede oss til fire nye år hvor vi får lov 
til å mobilisere både krefter og kompetanse, og får være 
med og gi til noen som virkelig trenger vår hjelp.

UNGDOMMENS FELLESMØTE
Av Petter Pettersen - petter.pettersen@dovekirken.no

hørsel og psykisk helse, som informerte om arbeidet sitt 
og det tilbudet som finnes hos dem. 
Videre jobbet vi i grupper med temaet og hadde plenums
samtaler. Dagene fløy bare så altfor fort, og engasjementet 
til ungdommene våre var svært stort. 
Vi håper vi kan få til et videre samarbeid med NSHP 
også i fremtiden. 
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Sammen med en ekspedisjon på seks andre nordmenn, 
fem briter og én australier satte han seg fore å bestige 
Amerikas høyeste fjell, det 6962 meter høye Aconcagua 
i Argentina, ikke langt fra grensen til Chile. Helt opp 
til 4000 meters høyde kom han. Der måtte imidlertid 
ekspedisjonen avbryte turen og vende tilbake til lavlan
det. Men det er en bragd i seg selv å komme så langt. 
Og det er ikke bare Arne Olavs alder som gjør bragden 
imponerende. Han er nemlig ikke bare døv. I tillegg er 
han synshemmet og har store balanseproblemer. Og med 
seg tilbake til hjemlandet har han minnet om et fantastisk 
høyfjellseventyr han nok vil huske for resten av livet.
Vi gratulerer Arne Olav med bragden og ønsker ham lykke 
til i møte med nye utfordringer.

Døvt menighetsrådsmedlem

b r y t e r   g r e n s e r
(Foto: Arne Olav Løvik)

Arne Olav Løvik som er vararepresentant i menighetsrådet i 
 Døves menighet i Stavanger, er ikke den som viker for en ut
fordring. I godt voksen alder (61 år!) gir han seg i kast med ut
fordringer som langt yngre mennesker ville vegre seg mot. 
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Mandag morgen 30. juni kom det tre gjester fra Ma
dagaskar til Døvekirken i Oslo. De hadde da allerede 
besøkt Døves menigheter i Stavanger, Bergen, Ålesund 
og Trondheim før de kom til Oslo. De reiste sammen 
med Linda Veronika Steinsbø fra Bergen, som høsten 
2013 dro til Madagaskar som volontør (frivillig) i tre 
måneder, og Reidunn Dahl som er født og oppvokst på 
Madagaskar og har vært der flere ganger siden. Hun kan 
gassisk og norsk, både talespråk og tegnspråk. Hun var 
kontaktperson for Linda Veronika da hun var på Mada
gaskar som volontør.

De tre gjestene fra Madagaskar var Vololonirina Raza
fimalala. Hun er døv og kalles Lolona. Hun er lærer på 
Døveskolen i Antananarivo (Tana) og har arbeidet der 
siden 1985. Hun har også verv som styremedlem i kirken 
i Tana fra 1990 og styremedlem i døveforeningen i Tana 
fra 1995.

Neste dame er Lisy Harimahefa Rabenantoanina. Hun 
heter Lisy til fornavn. Lisy har besøkt Norge og Døves 
menigheter før. Hun er rektor ved Døveskolen i Mo
rondava. Det er en internatskole som nå har 56 elever og 
12 ansatte. Hun begynte å arbeide der i 1995 som lærer 
og har vært rektor der siden 2000. 

Henri Andriambololona Ratsimbazafy, Henri, har vært 
døveprest i Antsirabé i syv år. Tidligere arbeidet han på 
en tekstilfabrikk. Hvorfor ble han døveprest? Han fortel
ler om et kall fra Gud. Han bestemte seg for å slutte i sitt 
arbeid og studerte teologi 2002–2007. 
Hans svigerfar er tidligere døveprest, og Henri hadde selv 
kontakt med døve og likte å snakke med dem. 
Da han var ferdig å studere, hadde døveskolen i Antsi
rabé behov for en døveprest, og så ble det i møte med 
en komité for ansettelser bestemt at Henri skulle få stil
lingen. 

Besøk fra Madagaskar
Av Jarl Åge Tjørn - jarl.age.tjoern@dovekirken.no
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Høsten 2013 var Linda Ve
ronika Steinsbø 3 måneder 
på Madagaskar. Der jobbet 
hun frivillig på en av dø
veskolene, og fikk i tillegg 
oppleve mye av det spen
nende landet.

Misjonskomiteen ønsker 
å sende flere til Madagas
kar. Dersom du synes dette 
høres fristende ut, må du 
sende en forespørsel på 

VOLONTØR PÅ MADAGASKAR???
Av Petter Pettersen - petter.pettersen@dovekirken.no

mail til doves.menighet.
stavanger@dovekirken.no. 
Vi ønsker primært å sende 
2 venner sammen, men gjør 
også unntak hvis reiselysten 
blir stor nok for én person, 
slik tilfellet var for Linda 
Veronica.  
På bildet ser du Linda Vero
nica som viser nye venner 
Nidarosdomen da vi hadde 
besøk fra Madagaskar tidli
gere i sommer. 

sulent/rådgiver for Det Norske Misjonsselskap. Han 
forteller at Madagaskar er delt inn i fire distrikter som 
skal betjenes av hver sin døveprest. Før var døveprestene 
knyttet til døveskolene. Der hadde de undervisning og 
gudstjenester. Målet nå, sier Terje, er å støtte den gassiske 
kirke til å etablere en døvepresttjeneste for alle døve på 
Madagaskar. Det er også planen å ha en døv døveprest i 
et distrikt, velge en egnet person som kan tegnspråk, gi 
ham utdanning og gjøre det mulig for ham å virke som 
prest for døve. Vi trenger å få et registrer over alle døve, 
etablere menigheter og menighetsråd som velges, og gi 
døve et kirkelig tilbud som tilsvarer det hørende får, slik 
at døveprestene kan reise rundt og betjene alle døve. Slik 
må det være, for først da får døve samme rettigheter som 
hørende, sier Terje. 

Hva er så den største utfordringen på Madagaskar? For 
Henri er det en stor utfordring at det på Madagaskar er 
mange forskjellige kristne trossamfunn, og veldig mange 
som tilhører Jehovas vitner. Det gjør det vanskeligere å 
lage et felles kirkelig tilbud for døve. For Lisy er det viktig 
å informere og opplyse foreldrene til de døve barna om 
at de har behov for og rett på opplæring i tegnspråk og 
undervisning tilpasset døve. Mange foreldre lar ikke de 
døve barna få reise på døveskole. Lolona som er lærer 
på døveskolen og styremedlem i både døveforeningen og 
menighetsrådet, er et godt eksempel på hva døveskolen 
og døvepresttjenesten betyr for døve på Madagaskar. 
Døveskolene og døvepresttjenesten er begge aktuelle 
arbeidsplasser for døve.

Gjestene har vært på en lang reise med tett og variert 
program. De er kanskje litt slitne og sitter rundt bordet 
i menighetssalen. De får hilse på oss ansatte som er på 
jobb denne dagen, og vi prater sammen. Gjestene fra 
Madagaskar er alle veldig takknemlige for den økono
miske støtten som har kommet fra Norge. Uten denne 
støtten ville det ikke vært mulig å drive døveskoler eller 
ha døveprester på Madagaskar. Vi spør dem om hva de 
trenger nå? Kanskje de har et prosjekt? Eller kanskje de 
trenger noe materiell til undervisningen? Lisy forteller fra 
Morondava: Vi trenger lønn til lærerne og skolepenger 
for barna. Foreldrene har ikke råd til å sende elevene på 
døveskole. Vi trenger også penger til bussreisen fra der 
barna bor, og til skolen. Det er mange døve barn som ikke 
går på døveskole. Når det er skoleferie, reiser ansatte til 
landsbyer og steder der vi vet at det bor døve barn. Så 
må vi prøve å overtale foreldrene til å sende barna på 
døveskolen. Da får de også bussbillett som vi betaler for 
dem. Lolona og Henri nikker. 

Henri forteller at Norge og Madagaskar er veldig ulike 
land. I Norge er alt støttet av staten, men slik er det ikke på 
Madagaskar. Det er bare Norge som støtter døvepresttje
nesten på Madagaskar. Henri sier de trenger vår erfaring 
og veiledning for hvordan døveprestene skal arbeide på 
Madagaskar. De ønsker å bygge egen døvekirke. Men 
når? Det kan være om 2–3, eller 10 år. Vi vil være som 
dere, sier Henri. 

Terje Johnsen er leder av Døvekirkens misjonskomité. 
Han reiser til Madagaskar flere ganger i året som kon

Besøk fra Madagaskar
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prestetjenesten som er det 
andre prosjektet vi støt
ter gjennom avtalen med 
Det norske Misjonsselskap 
(NMS) – og i tillegg mye 
mer som det ikke er plass 
til å nevne her.
Samarbeidsavtalen ble også 
forlenget på NMS general
forsamling som fant sted 
2–6 juli i Oslo. Her deltok 
alle som var med på reisen, 
og vi fikk se avtalen bli 
undertegnet av generalsek
retær Jeffry Huseby og vår 
egen kirkeverge Tor Einar 
Lie. 
Det betyr at Døvekirken 
og NMS også i de neste 4 
årene skal samarbeide om 
de samme prosjektene på 
Madagaskar. 

Jeg tror alle menighetene 
vi besøkte, var fornøyd 
med besøket. Og jeg er helt 
sikkert på at våre tre gjester 
dro rike hjem på minner og 
opplevelser. 

Skal noe trekkes frem, som 
de selv takket mye for, 
var turen opp på Fløyen 
i Bergen en vakker som
merkveld fantastisk for 
både gassere og nordmenn. 
Videre fikk de oppleve en 
isbre tett på, og de fikk leke 

STAVANGER

BERGEN

Fra 20. juni til 6. juli hadde Døvekirken besøk av Rabean
toanina Herimashhefa Lucie, Ratsimbazafy Adriambolo
lona Henri (begge hørende) og Razafimalala Vololonirina 
(døv) fra Madagaskar.

De fikk oppleve det beste av Norge (med unntak av 
NordNorge) gjennom en 200 mils kjøretur i SørNorge 
fra Stavanger, til Bergen, Ålesund, Trondheim og Oslo 
i strålende vær. 
Med på turen var også Linda Veronica Steinsbø fra Ber
gen, som var volontør på Madagaskar sist høst. Videre 
deltok Reidunn Dahl som er født på Madagaskar, og som 

også har arbeidet der. Hun kan både gassisk og tegnspråk. 
NAV stilte også med tolk på hele reisen, samt underteg
nede som fikk være sjåfør for følget. 
I tillegg til alt det de så, fikk de møte Døvekirkens virk
somhet og ansatte i alle byene. Signo sin virksomhet ble 
besøkt både i Bergen og Oslo. Skoler ble besøkt i både 
Stavanger, Bergen og Trondheim hvor Møller døveskole 
og barnehage sto på programmet. 
Gudstjenester ble feiret Stavanger og Trondheim, og 
døvepresten fra Madagaskar var delaktig begge plassene. 
I de andre byene var det samlinger med informasjon 
om arbeidet knyttet til de 7 døveskolene vi støtter, samt 

Besøk fra Madagaskar
Av Petter Pettersen - petter.pettersen@dovekirken.no
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i snøen på Rondane. 
Minst like viktig var det 
imidlertid at vi fikk oppleve 
noen veldig sterke besøk 
med engasjerte ledere rundt 
omkring i landet, som ga 
faglig innhold og pedago
giske diskusjoner om ar
beidet som drives både her i 
landet og på Madagaskar. 
Det var også kjekt og viktig 
å kunne oppsummere at alle 
tre hadde følt seg inkludert 
gjennom hele besøket. 

ÅLESUND

OSLO
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Min kirkebok 

 Det nordenfjelske distrikt 
 Trondheim—Tromsø 

Vikar for organisten    
Bjørn-Terje Bandlien skal vikariere 
for organist Urzula Kziazek. Hun skal 
ha svangerskapspermisjon fra 2. okto-
ber. Vi ønsker Urzula lykke til og 
Bjørn-Terje velkommen.    
Ny kapellan?     
Det har meldt seg tre søkere til ka-
pellanstillingen i Trondheim/ Nord-
land. Tilsetting skjer i møte i Oslo 
Bispedømmeråd 15. september. 
      
Odd-Inge Schröder  
kommer til menighetskveld i Trond-
heim tirsdag  23. september. Han taler 
om ”Personen Jesus”.  Velkommen til 
Klosterbakken kl 19.00. Sett av dato-
en allerede nå. 

Til høsten får vi i Trondheim en, kanskje to som skal konfirmeres til våren. 
Konfirmantene skal presenteres på gudstjenesten i Døvekirken den 
19.oktober kl 18 og vi ønsker disse velkomne til vår menighet og kirken. 
Konfirmasjonsgudstjenesten er 26. april 2015 kl 11.00. I månedsskiftet janu-
ar/februar neste år blir det konfirmantleir.  

Min kirkebok (4- og 6 åringer) skal deles ut på den 21.september kl 11 i Dø-
vekirken i Trondheim. I vår ble det 
sendt ut informasjon til alle 4- og 6- 
åringer om «Min Kirkebok». Invitasjon 
skal snart sendes ut og vi håper mange 
vil finne veien til denne spesielle guds-
tjenesten. Alle som har barn og barne-
barn er hjertelige velkomne, både store 
og små. Om du kjenner en 4- eller 6- 
åring som ikke har fått informasjon i 
vår, ta kontakt med oss, så sender vi det. 

Konfirmantundervisning.  

Lys våken 
Høstens første nyhet: Døves menighet Trondheim skal arrangere «Lysvåken» i Dø-
vekirken i desember. Det er en adventsnatt for døve og hørselshemmede 11-åringer, 
men det er også åpent for andre tegnspråklige 11-åringer.  Det innebærer en kveld 
med skattejakt, samtale og overnatting i Døvekirken, og avsluttes med gudstjeneste 
dagen etter. Sammen med 11-åringer vil det også være voksne til stedet i dette ar-
rangementet, blant annet mini-leder, foreldre og trosopplæringsleder. De bytter på å 
være nattevakt. En morsom og spennende aktivitet som har blitt tatt i mot med åpne 
armer rundt omkring i landet. Vi ønsker å gjøre Døvekirken mer kjent og tilgjenge-
lig for våre 11 -åringer. Følg med! Mer informasjon senere i høst. 
 

Trondheim Døves Menighet fikk spen-
nende besøk fra misjonsgruppe fra Mada-
gaskar i helgen 27.-29.juni 2014. 

Unge Linda Veronica Steinsbø holdt et 
interessant foredrag med bilder om sin 
volontør (frivillig) jobb på en døveskole 
på Madagaskar. Det var mange som møtte 
frem på ”Vaskeriet” for å se på foredra-
get.  Den gassiske døvepresten Henri 
holdt en flott gudstjeneste i Døvekirken 
på søndagen. Takk for en flott helg! 

Foto: Petter Pettersen 

Misjonsbesøk 

Linda Veronica Steinsbø og 
rektor Vonololiring.       Henri, Vonololiring og Luice (døv). 
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  KALENDER 
Gudstjenester i Oslo
Søndag 14. september: Gudstje

neste med prostebesøk i Oslo 
Døvekirke kl. 11.00. På denne 
gudstjenesten kommer døve
prost Roar Bredvei på besøk til 
menigheten

Søndag 19. oktober: Familie
gudstjeneste i Døvekirken kl. 
11. Konfirmantpresentasjon og 
Barnas Dag

Søndag 02. november: Allehel
gensgudstjeneste i Oslo Døve
kirke kl. 18.00. Velkommen til 
visuell gudstjeneste med poesi, 
ballett og variert musikk.

Søndag 16. november: Gudstje
neste i Døvekirken kl. 11.00. 
Velkommen til visuell gudstje
neste med poesi, ballett og variert 
musikk

Søndag 30. november: Lysmesse i 
Oslo Døvekirke kl. 18.00. "... og 
lyser skinner i mørket"

Resten av distriktet
Søndag 21. september: Døves dag 

 gudstjeneste. Info om tid og sted 
kommer senere. Følg derfor med 
på aktivitetskaleneren på www.
dovekirken.no/oslo! NB! Datoen 
er foreløpig. Den kan bli flyttet 
til 28/914.

Søndag 05. oktober: Gudstjeneste 
for døve og hørende i Drammen 
kl. 11.00. Strømsgodset Kirke: 
Visuell gudstjeneste i samarbeid 
med døvemenigheten.

Endringer kan skje, så følg med 
på www.dovekirken.no/oslo!

Faste aktiviteter i Døves menig-
het i Oslo og på Østlandet:
Kafé i Oslo Døvekirke annenhver 
torsdag (ulike ukenumre) kl. 
14–18:
11. september
25. september
9. oktober
23. oktober
6. november
20. november
4. desember
Åpent Hus i Oslo Døvekirke 
annenhver torsdag (like uke
numre) kl. 11.13–13.30. Se egen 
annonse!
Hyggetreff i Storhamar Kirke, 
Hamar, siste onsdag i måneden 
kl. 11–13.
NB! Forbehold om forandringer 
i programmet. Følg derfor med i 
kalenderen på www.dovekirken.
no/oslo

Speiderprogrammet i Oslo 
døvemenighet høsten 2014
• 16. September – Hva er spei

ding?
• 14. Oktober – Idéverksted
• 11. November – Bibelarbeid/ Hva 

er kristendom?
• 9. Desember – Juleavslutning 

med speidermerker

Døves menighet i Vestfold og 
Telemark:
Gudstjenester i Sandefjord
Søndag 14. september: Integrert 
gudstjeneste med dåp i Sem Kirke 
kl. 11. Døvemenigheten deltar på 
gudstjenesten i Sem Kirke
Søndag 12. oktober: Gudstjeneste 

i Tomaskirken, Andebu kl. 12.00. 
Velkommen til visuell gudstje
neste i samarbeid med Signo!

Andre aktiviteter i Døves me-
nighet i Vestfold og Telemark:
Lørdag 29. november: Juleverk

sted (med forbehold om tid og 
sted. Se hjemmesiden)

Endringer kan skje, så følg med 
på www.dovekirken.no/oslo!

Gudstjenester
Haugesund:
21. august kl. 18.00. Hverdags

gudstjeneste på Døvesenteret
19. oktober kl. 17.00. Gudstjeneste 

på Døvesenteret
13. november kl. 18.00. Hverdags

gudstjeneste på Døvesenteret

Kristiansand: 
28. september kl. 11.00. Familie

gudstjeneste i Oddernes menig
hetshus.

23. november kl. 16.00. Gudstje
neste i Oddernes menighetshus. 
Besøk av døveprost Roar Bredvei 
med flere.

Stavanger: 
3. august. Gudstjeneste kl. 18.00
17. august. Gudstjeneste kl. 11.00. 

Grillfest bak kirken etter guds
tjenesten

31. august. Gudstjeneste kl. 11.00
14. september. Familiegudstjenes

te. Høsttakkefest. Presentasjon av 
konfirmanter kl. 11.00

21. september. Gudstjeneste kl. 
11.00

12. oktober. Gudstjeneste kl. 11.00. 
”seniorfest”

26. oktober. Gudstjeneste på tur
16. november. Gudstjeneste kl. 

11.00. Basar etter gudstjenesten
30. november. Familiegudstje

neste. Lysmesse. Konfirmantene 
deltar

Gudstjenester i Bergen
17. august kl 11. Trygve Stabrun
7. september kl 11. Lars Hana 
21. september kl 11 Trygve Sta

brun, Lars Hana og Ann-Karin 
Voldsund 

12. oktober kl 11. Lars Hana 
2. november kl 18. Lars Hana 
9. november kl 12 døves kultur

dager. Lars Hana og Odd E. V. 
Nordbrønd

23. november kl 11 fireårsbok 
vikar  

7. desember kl 18 lysmesse  
Lars Hana

14. desember kl 11 kirkejubileum 
Oslo Biskop Ole Chr. Kvarme, 
Lars Hana og Odd E. V. Nord
brønd

TIRSDAGSKAFÈ høsten 2014 i 
Bergen Døvekirke tirsdager kl 11

2. september: sommerminner.
14. oktober: symboler i kirken. 
25. november: Bymisjon – hva og 

hvorfor, ved Trygve Stabrun

ANDAKT – BEVERTNING – 
PROGRAM
VEL MØTT i  døvekirken!

ÅPEN KIRKE
I forkant av seniortreff på Bergen 
Døvesenter inviterer menigheten 
til en samling i kirken for reflek
sjon, bønn og lystenning. 

Velkommen til andakt i 
 KONOWS SENTER høsten 
2014:
Torsdager kl 12:
21. august ved Lars Hana
4. september ved Trygve Stabrun, 

nattverd
18. september ved Trygve Sta

brun
2. oktober ved Lars Hana
16. oktober ved Lars Hana
30. oktober ved Lars Hana, natt

verd
13. november ved Nabai Kaup

pinen

Annet:
Menighetsaftener i Stavanger dø

vekirke: 1. oktober kl. 19.30. 
Tema: Poesi og tegnspråksalmer 
i gudstjenesten

24.11. kl. 19.30. Døveprost Roar 
Bredvei med flere deltar.

Høsttur til Ryfylke 
24.26. oktober: Døvepresten har 

kontordag i Kristiansand 29. 
september. Ta kontakt for samtale 
på 45273157.

Barn og unge:
”Skattejakten” for 1315åringer 
starter opp 21. august kl. 17.00
12. september, Hillevåg kirke kl. 

17.00: ”Kirkerotteforestilling” 
for 46åringer med foreldre. 
Tegnspråktolket

Høsten 2014 er det følgende 
tirsdager kl 10.30: 26. august, 
9. september, 23, september, 7. 
oktober, 21. oktober, 4. november, 
2. desember.

 

 
POESIKURS FOR 

UNGDOMMER 
MELLOM 14 OG 18 

ÅR 

NÅR? 

14–16. NOVEMBER 

HVOR? 

OSLO, 
HARALDSHEIM 

– samme sted 
som vi også skal 

overnatte fra 
fredag til søndag! 

Mer informasjon om 
programmet 
kommer på 
døvekirkens 

hjemmeside og 
Facebook straks. 

 

FØLG MED! 
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Er du født i 2000? 

 

Her har du mulighet for å delta i konfirmasjonsundervisning 
på tegnspråk i et tegnspråkmiljø. 

Du får mulighet til å utvikle deg selv som person, og bli mer 
bevisst på din egen identitet som døv/hørselshemmet/CI-
bruker. Vi bidrar til at du får mulighet til å styrke selvbildet 
ditt og selvfølelsen din. Trygghet. I tillegg får du mulighet til 
å treffe andre døve, hørselshemmede og CI-brukere. Vi gir 
deg rom for utforskning og tid til å bli bedre kjent med deg 
selv. Samtidig blir du kjent med Gud. Vi er åpne for ulike 
samtaler rundt hverdagers utfordringer og livets mot- og 
medgang.  

                                                                      
  

 

 

 

 
 

 

Hvorfor være konfirmant? 

”Konfirmasjonstiden i kirken 
er for deg som tror, tviler 
eller bare er nysgjerrig. 

I løpet av konfirmasjons-
tiden vil du lære mer om deg 
selv og Gud. Dessuten får du 
mulighet til å utforske noen 
av livets store spørsmål 
sammen med andre. 

F.eks.: Hva er mening med 
livet? Finnes det en mening? 

Hvem er jeg? Hva vil jeg 
med livet mitt? 

Finnes Gud? Hvem var 
Jesus? Hva står i Bibelen? 

Vi kommer til å ha mange 
samtaler rund disse 
spørsmålene, på godt og 
vondt.  

Du vil også få mange nye 
opplevelser.  

I tillegg skal vi ha det gøy 
sammen med leir, turer og i 
godt felleskap. 

Treffe nye og gamle 
bekjente.  

Vi HÅPER du har lyst å være 
med oss i en spennende tid 
sammen med oss i 
Døvekirken i Oslo  

Påmeldingsfrist: 
1. september 

Informasjonsmøte 15. september 
for foresatte og konfirmanter. 
 Ta kontakt med 

Menighetspedagog Marianne 
Rasmussen Kolvik 
SMS: 40 64 35 76 
e-post: 
marianne.kolvik@dovekirken.no 

 Daglig leder Camilla Høiberg. 
SMS: 99 09 04 01 
bildetlf.: 0406748080@t-
meeting.se 
e-post: 
camilla.hoiberg@dovekirken.no  

  
HUSK TA MED DÅPATTEST 

Konfirmasjonsleir: 

  KALENDER 
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                                   Hotell Elite Marina Tower.  

 

Har du noen gang gått i Lucia-tog eller sunget sanger om Sankta 
Lucia? Vet du hvem Sankta Lucia er, og hvorfor vi feirer hennes dag 
hvert år den 13. desember? I løpet av turen skal du få vite historien 
om hennes liv. 

                                    

PS: Antall påmelding er begrenset til 10 ungdommer. «Første mann til 
mølla». 

PÅMELDINGSFRISTEN ER 1.OKTOBER! 
Send navn, adresse, tlf.nr. og fødselsdato til Marianne 
(marianne.kolvik@dovekirken.no) eller Karl 
(Karl.robertsen@dovekirken.no) 

 

Nå er det tid for ny 
ungdomshelg. Hvor?  
Jo STOCKHOLM. 

Tema for ungdomshelgen er Tro, 
håp og kjærlighet i forbindelse 
med LUCIA som vi feirer den 
13.desember hvert år. 

NÅR?  

12-14 desember 2014. 

Avreise fra Gardermoen med fly 
til Stockholm på fredag 
12.desember og retur med fly fra 
Stockholm på søndag 
14.desember. 

Vi skal bo på et hotell som heter 
Elite  Marina Tower Hotell. 
(http://www.elite.se/eng/marin
atower) 

Foreløpig program: 

Fredag – reise, og bli kjent med 
hverandre og byen. 

Lørdag – opp kl. 4 og delta i 
Lucia- vandring. Tilbake til 
hotellet for å sove litt mer. 
Utflukter:  bl.a. kirkebesøk, 
museum og mer av Stockholm. 

Søndag – hjemreise. 

Ytterligere informasjon kommer 
når det nærmer seg. 

Dette er et tilbudet for  unge 
mellom 15 og 18 år.  

EGENANDEL KR. 800,- 

 

 

Navnet Lucia betyr «lys», og dagen 
hennes markerte at solen kom 
tilbake etter mørketiden (dette 
var før innføringen av gregoriansk 
kalender). 

  KALENDER 



14 3/2014DøvesBlad

HEI!!! 
Er du mellom 7 og 12 år? 

Velkommen til 
speidergruppen i 

Døvekirken en gang i 
måned, tirsdag kl 18:00-

19.30! 
26. AUGUST 2014 STARTER 

SPEIDERGRUPPEN! 
 

 
 

Speider 2014 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
Her får du mulighet til å delta i speiderarbeid på 
tegnspråk i et tegnspråkmiljø.  
Du får mulighet til å utvikle deg selv 
som person og bli mer bevisst på din 
egen identitet som døv / hørsels-
hemmet /CI-bruker. Vi jobber 
sammen for å gi deg mulighet til å 
styrke selvbildet ditt og selvfølelsen 
din. Trygghet. Og du får muligheten 
til å treffe andre døve, hørselshem-
mede og CI-brukere. Vi gir deg rom 
for utforskning og tid til å bli bedre 
kjent med deg selv – og med Gud. Vi 
er åpne for ulike samtaler rundt 
hverdagsutfordringer og livets mot- 
og medganger.  

Påmeldingsfrist: 
18. august 

Informasjonsmøte 26. august for 
foresatte og speidere. 

 Ta kontakt med  
 Barne- og ungdomsmedarbeider 

Karl Fredrik Robertsen 
SMS: 40 769482 
e-post: 
karl.robertsen@dovekirken.no 

 Daglig leder Camilla Høiberg 
SMS: 99 09 04 01 
e-post: 
camilla.hoiberg@dovekirken.no  

  KALENDER 
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  KALENDER 

HEI!!! 

Er du mellom 13 og 18 år? 

Velkommen til 
ungdomsklubben i 

døvekirken annenhver 
mandag kl 18:00-21:00! 

23.AUGUST 2014 ÅPNES 
UNGDOMSKLUBB! 

 

            

 

 

 

 

Høst 2014 
 

 
 
 
01. September Sykkeltur med Geocaching  
13. September Pilegrimstur Kløfta – Jessheim 
15. September Video prosjekt 
06. Oktober  Kinokveld 
20. Oktober  Halloween 
03. November  Video prosjekt 
22. November  Lørdag! Inneklatrekurs 
01. Desember  Gladiatorkveld 
15. Desember  Pizzakveld med film 
 
VI SKAL HA DET GØY SAMMEN! 
 



16 3/2014DøvesBlad

BARNAS DAG 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OSLO DØVEKIRKE 
19. oktober 2014 

 
 

Kl.ll:00 søndag 19.oktober inviterer vi spesielt barn og foreldre til 
Døvekirken. Da er det Barnas dag! 

 
Vi skal ha gudstjeneste der barn og unge er i sentrum. Spesielt 

velkomne er dere som ble døpt for fire år siden, og som nå er 4 år 
gamle. Dere skal få deres egen Kirkebok og –dvd.  

 
Etter gudstjenesten blir det morsomme aktiviteter, og vi skal 

selvfølgelig også kose oss med boller og annet godt. 
 

På gudstjenesten bruker vi tegnspråk, og så har vi stemmetolk. Så alle 
er HJERTELIG VELKOMMEN! 

 
 

 

  KALENDER 



17DøvesBlad3/2014

                                   

Søndag 23. 
november  

i Oslo 
Døvekirke 
Julenissens 
verksted er 
åpent fra kl. 
11 til kl. 15  

 
VELKOMMEN! 

 
 

 
Er du/ditt/dine 

barn mellom 2 og 
11 år? JA? Kom, bli 

med! 
 

Ta på deg røde 
julenisse lua og 

male kinnene dine 
røde! 

 
Vi skal ha liten 

julefortelling før vi 
setter i gang med 

juleverksted. 
 

Lunsj: Risgrøt og 
saft 

Snaks  
Pepperkaker og 

gløgg 
 

Påmeldingfrist 1. november til 
trosopplæringsleder Marianne 
Kolvik  

SMS: 40 64 35 76 

E-post: 
marianne.kolvik@dovekirken.no 

  KALENDER 
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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

www.dovekirken.no

www.dovekirken.no/oslo

www.dovekirken.no/stavanger

www.dovekirken.no/bergen

www.dovekirken.no/more

www.dovekirken.no/trondheim

www.dovekirken.no/tromso

Kirkelige handlinger
Tromsø:

Begravelse/bisettelse:
27.05.2014: Halvor Grefte
greff, f. 24.04.25, Havstein 
kirke i Trondheim
25.07.2014: Per Emil Lian, 
Salsbruket Kirke i Kolvereid
Døpt:
27.07.2014: Jiamina Årnes, 
Tromsø Døvekirke

Det østenfjelske distrikt

Døpt:
01.06.14: Jesper Nebbenes 
Løken, Nittedal kirke

17.08.14: Birk Fjeld Kristof
fersen, Holter kirke

Vigde:
24.05.14: Karen Helene 
 Molland og Arve Garmager

Gravlagt:
16.06.14: Fred Willy Mauer, 
minnestund ved urnened
settelse, Grefsen kirkegård

Det sør-vestenfjelske 
distrikt

Konfirmasjon:
4. mai: Steffen Berge 
 Kommedal, Stavanger 
 Døvekirke

Vielse:
Bore Kyrkje, 2. august: 
 Linn-Therese Eriksen og 
Arnstein Overøye.

Gravferd:
Eiganes kapell, Stavanger 
30. mai: Liv Elisabeth 
 Finnestad.

Bergen:

Døpte
8. juni 2014 Tobias Libnau
14. juni 2014 Kevin Haave

Døde
23. juli 2014 John Harry 
Ulfsten født 23. mai 1931 fra 
Møllendal kapell

Møre:

Gravferd:
22.07.14, Rennebu kirke:            
Jorunn Rokkones, Ålesund

19.08.14, Grytten kyrkje:             
Bernt Sætre, Åndalsnes

Åpent Hus i Oslo Døvekirke kl. 11.30-13.30 

 

Faste poster: andakt, god mat og hyggelig prat. 

 

Program høsten 2014: 

18/9  Venner for livet v/ Oddveig Haugen 
2/10  Medisinbruk i eldre år v/ farmasøyt Troy Hammer 
16/10  Glimt fra Åland v/ David eller Svein Arne. 
30/10  Program ikke fastlagt 
13/11  Døves menighet 120 år v/ Odd Inge Schrøder 
27/11  Fra min tid som døvelege v/ dr. Rekve 
11/12  Adventsfest - Se eget oppslag! 

NB! Forbehold om forandringer i programmet. Husk derfor å titte innom menighetens 
hjemmesider for å få med deg de siste oppdateringene. 
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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

Siv Benedikte Mittet, 
trosopplæringsleder
siv.mittet@dovekirken.no
SMS 91 00 34 70

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

Marianne Rasmussen Kolvik, 
menighetspedagog
marianne.kolvik@dovekirken.no
SMS 40 64 35 76

Randi Andresen, døvediakon
randi.andresen@dovekirken.no
Telefon 23 33 43 33
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
(t.o.m. 30.09.14)
eyolf.berg@dovekirken.no
Mobiltelefon 91 17 65 37

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

StiFtELSEN SiGNO

Marco Kanehl, døveprest
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
(t.o.m. 30.09.14)
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

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
michael.hoffmann@dovekirken.no
Telefon  23 33 43 40
Mobiltelefon  40 74 37 23

hege R. Lønning, 
 trosopplæringskoordinator 
hege.lonning@dovekirken.no
Telefon tolk 23 33 43 20
SMS  95 20 99 06
Bildetlf.: 0406060564@t-meeting.com

DøvEKiRKENES FELLESRÅD

Fagerborggt 12, 0360 OSLO
www.dovekirken.no

tor Einar Lie, kirkeverge
kirkevergen@dovekirken.no
Telefon 23 33 43 53
Mobiltelefon 41 42 13 41

Dmitry Katsnelson, konsulent
dmitry.katsnelson@dovekirken.no
Telefon tolk 23 33 43 20
Teksttelefon 23 33 43 58
SMS 46 89 13 43
Bildetlf.: 0406340341@meeting.se

SAMARBEIDSOMRÅDE ØST

øStENFJELSKE
DøvEDiStiRKt

Camilla høiberg, daglig leder
camilla.hoiberg@dovekirken.no
Telefon tolk 23 33 43 20
SMS 99 09 04 01
Bildetlf.: 0406748080@t-meeting.se

DøvES MENiGhEt, OSLO

Fagerborggt. 12, 0360 OSLO
www.dovekirken.no/oslo
doves.menighet.oslo@
dovekirken.no
Telefon 23 33 43 20

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.

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

Siv henriksen Elstad,  
prostiprest
siv.h.elstad@dovekirken.no
Telefon 23 33 43 24
Teksttelefon 23 33 43 34
Mobiltelefon 91 35 97 76

   DØVES MENIGHETER



B-BLAD

nestad døde i 2012, og hytta 
er oppkalt etter henne – et 
klokt valg.

På selve åpningsdagen var 
det mange som tok turen 
for å få med seg denne flotte 
anledningen. Det var taler av 
hyttesjef Arne Karlsnes, av 
kulturutvalgets leder Helle 
Christensen og leder i døve-
foreningen Beate Erga Fur-
land. Etterpå var det grilling 
i fjøra og til sist kaffe og kaker 
inne i hytta.

Døves menighet i Møre gra-
tulerer Møre og Romsdal 
døveforening med den flotte 
hytta. Vi ser fram til å ta den 
i bruk. Det kan være i kom-
binasjon med gudstjeneste 
i Hildre kyrkje eller friluftsar-
rangement ved hytta.

Møre og Romsdal døveforening har fått ny hytte:

Returadresse:
Døves Blad
Boks 2305 Hansaparken
5828 BERGEN

Av døveprest Odd Erling Vik Nordbrønd - odd.erling.nordbrond@dovekirken.no

Beate Erga Furland har akkurat klippet snoren 
for åpning av hytta.

Flotte naturomgivelser med sandstrand
og nærhet til havet.

Lone Appel Ramstad
gir praktisk informasjon.

Ut mot havet...
Rønnestadhytta som den 
nye hytta heter, ble høyti-
delig åpnet 21.juni i år. Den 
ligger vakkert til på nordre 
Sunnmøre, i Haram kom-
mune, kloss ved havet. Ste-
det heter Hildrestranda og 
befinner nord for Ålesund, 
mellom Brattvåg og Søvik. 
Fra hytta er det fin utsikt 
mot Lepsøy og Haramsøy. 
Enten det er fint vær, eller 
om det er storm, er det en 
mektig opplevelse å være så 
nær havet. 

Hytta har 9 senger, så det er 
helst små grupper som kan 
overnatte. Men den har god 
kapasitet for dagsturer.

Hytta har blitt realisert ved 
at Døveforeningen fikk en 
arv etter at Kjellaug Røn-


