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ANDAKT Av Hege R. Lønning, trosopplæringskoordinator i Døvekirken

Ledestjernen

Kjenn på adventsstemningen rundt deg. 
Er det ikke fint?

Advent er en viktig del av julehøy
tiden. Navnet kommer fra det latinske  
 Adventus Redemtoris som betyr Herrens 
ankomst, altså Jesu ankomst.  Gjennom 
adventstiden gjør vi alle forskjellige ting 
og på ulike måter. Det som er felles for 
alle, er at vi forbereder oss selv og hver
andre på juletiden og Jesu ankomst.  

Advent og jul i vår moderne tid oppleves 
ofte som heseblesende, og mange blir 
stresset. Desember er midt i mørketiden 
i vårt langstrakte land her i nord.  
I mørket lyser Jesubarnet opp for oss. 
Den kvelden Jesus ble født, var det et lys 
over stallen som viste hyrdene og vis
mennene veien dit. Dette lyset kalles for 
ledestjerne  et lys som viser vei. De som 
valgte å følge ledestjernen, gjorde et mo
dig valg. De kunne ha valgt den enkleste 
veien: å bli hjemme. 

Jesus er også en ledestjerne, han som ble 
født i stallen og som vi kan bli kjent med 
i Bibelen. Han har noe han vil fortelle 
oss. Han peker ut en vei som han opp

fordrer oss til å følge. Det kan være ner
vepirrende og modig å følge Jesus. Vi vet 
ikke alltid hvor veien går. Det kan være 
noen skarpe svinger og noen bratte dal
fører.  Vismennene fulgte ledestjernen 
og fant Jesubarnet i stallen, vi kan følge 
Jesus og finne fram til himmelen og Gud. 
Dette er julens budskap.

Julen er en stor høytid for barn og unge. 
Vi som jobber med undervisning i Dø
vekirken, har en målsetting om at veien 
som vises oss i julen, ikke bare skal være 
for noen spesielt interesserte, men for 
alle. Derfor har vi gjennom høsten  for
beredt advents og juletiden i døvekir
kene over hele landet.  Vi har mye å gjøre 
i advents og juletiden, og vi elsker denne 
tiden da den også kommer med veldig 
mye glede. Gjennom alt vi gjør denne 
tiden, forbereder vi oss på julen som har 
dette fantastiske ved seg at den ga oss 
Jesus som ledestjerne.

Når vi nå alle forbereder julen, åpner vi  
oss samtidig opp for det som julen vil gi 
oss. Da er det viktig å stoppe opp, puste 
og nyte adventsstemningen, samt ta imot 
julens budskap! 

Denne andakten kan du også se på tegnspråk på www.dovekirken.no 
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Jubileum i Bergen og Oslo !

Jul feirer vi hvert år som om det skulle være et jubileum. Mer enn en hel 
 måned til ende forbereder vi og feirer jul år etter år. Slik åpner vi våre hjerter 
og tar i mot vår ledestjerne Jesus, som Hege Lønning skriver  om i andakten 
på side 2  i dette bladet.

Vi feirer julen fordi den betyr mye for oss. Gud kommer til oss i Julen og gir 
oss «fremtid og håp», som Bergen døvemenighet sier det så fint i sin visjon.
Vi feirer runde tall som et jubileum både når vi selv fyller år, og når  kirkene 
våre fyller runde år. I Døvekirken og i døvemiljøet er vi flinke til dette, fordi 
vi verdsetter vår historie. 

Vi har i Døvekirken allerede begynt å forberede Luther-jubileet i 2017, 
der vi vil feire 500-årsjubileum for Martin Luther. Ansatte i Døvekirken har 
allerede fått innføring i Martin Luthers liv og lære, og i Døves Blad vil vi 
også skrive om Martin Luther i tiden frem til 2017.

Før jul i år feirer Bergen Døvekirke 25 år og Oslo Døvekirke 120 år. Oslo 
biskop Ole Christian Kvarme skal medvirke på jubileumsgudstjenesten i 
Bergen Døvekirke søndag 14. desember. I neste Døves Blad vil du kunne 
lese mer om dette jubileet og jubileet i Oslo Døvekirke.

Som du kan lese om i dette bladet, har vi ansatt to nye trosopplærere i 
 Ålesund og i Oslo. Snart har alle døvemenighetene hver sin ansatt som har 
hovedansvar for menighetens trosopplæring.  

Når døvekirkene i Bergen og Oslo nå feirer sine jubileer, er det naturlig å se 
tilbake på historien. Da husker vi at disse menighetene hadde et meget aktivt 
speiderarbeid for noen år siden. Vi ser nå at mange av speiderlederne fra det-
te speiderarbeidet nå er aktive i Døvekirken. Mange er frivillige, og mange 
av utdanner seg til og søker arbeid i døvemenighetene. Dette er fordi disse 
menighetene sammen med alle de andre menighetene og Døvekirken som 
helhet har prioritert barne- og ungdomsarbeidet gjennom mange år. Dette 
skal vi nå glede oss over og takke Gud for i disse jubileums- og juletider. 

Gratulerer, Bergen og Oslo !

Døveprost Roar Bredvei

Denne Lederartikkelen kan du også se på tegnspråk på www.dovekirken.no

LEDER
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i Wittenberg. Påstandene kalles også for teser. Det som 
er sikkert, er at han publiserte tesene sine denne dagen. 
Problemet er at vi ikke har vitner som kan fortelle om han 
bare sendte dem til sine overordnede, eller om han virkelig 
gjorde dem tilgjengelig for folket på kirkedøren. De som 
skriver om dette, kan ikke ha sett det. Tesene i seg selv 
var noe mange reagerte sterkt på, og det å gå utenom tje-
nestevegen hadde skapt enda større reaksjoner. De fleste 
er i dag enige om at Luther ikke publiserte tesene sine 
med hammeren i handen, likevel er dette et bilde som har 
festet seg i historiebøkene. Det som er sikkert er at den 
31.oktober 1517. 10 dager før han ble 34 år sendte Luther 
sine diskusjonspåstander både til sin biskop, Hieronymus 
Schultz av Brandenburg, og til dennes overordnete, erke-
biskop Albrecht av Magdeburg. I tillegg sendte han dem 
til sine venner Johann Lang i Erfurt og Christoph Scheurl 
i Nürnberg. Den siste trykket dem og spredde dem over 
hele Tyskland uten at Luther visste om det. 

På vei mot reformasjonsjubileet i 2017
Av Michael Hoffmann - michael.hoffmann@dovekirken.no

I tesene sine protesterte Luther sterkt mot avlatshandelen, 
men også mot andre ting i kirken. Kirken solgte på denne 
tiden forlatelse for syndene. Med dette solgte de det som 
egentlig er en gave fra Gud.  Diskusjonstesene var for 
øvrig på det som denne gangen var det akademiske og 
kirkelige språket i Europa: Latin.

Med tesene sine startet Martin Luther en uro og en om-
velting i Tyskland og i det som denne gangen var den 
enerådende kirken i Vest-Europa, den romersk-katolske. 
Gjennom Martin Bugenhagen, en venn av Martin Luther, 
nådde omveltingene helt til Norge. 

2017 vil bli et stort jubileumsår, ikke bare i Tyskland 
men også i andre land med lutherske kirkesamfunn. Den 
norske kirke, som Døvekirken er en del av, er det største 
lutherske kirkesamfunnet i Norge, men ikke det eneste. 
Derfor feirer også vi reformasjonsjubileet, og fram til 
høsten 2017 vil vi i Døves blad ha en serie artikler om 
reformasjonen og det som skjedde for 500 år siden.

31/10-1517 – Vet du hva som skjedde denne dagen? Selv 
om det er litt diskusjon om hva som egentlig skjedde, 
er man enig om at det skjedde på lyse dagen, så det har 
ingenting med Halloween å gjøre. Man er også enig om 
hvem som gjorde denne dagen spesiell, nemlig Martin 
Luther!

Historien som mange kjenner, er at han den 31. oktober 
1517 spikret sine påstander fast på døren til slottskirken 



5DøvesBlad4/2014

Lisa med hundene sine på Røros.

Lisa blir ny 
kapellan i 
Trondheim

Av Per Walle - per.walle@dovekirken.no

Oslo Bispedømmeråd har tilsatt 
Lisa Lind som døvekapellan i 
Trondheim. Lisa er døv og godt 
kjent i døvemiljøet og har tegn-
språk som sitt førstespråk.
Lisa er ennå ikke ferdig med 
alle sine eksamener og kan ikke 
bli ordinert før hun har fullført 
hele studiet. Hun planlegger 
å ta de siste eksamener før jul 
i år. Vi ønsker henne lykke til 
med avslutning av studiet sitt 
så hun kan bli ordinert og starte 
sin prestetjeneste her en gang på 
vinteren 2015. 
Lisa kommer flyttende med 
sine hunder til Trondheim. Hun 

har dem som sine ”barn” og sin 
hobby, sier hun. Hun har vokst 
opp i Oslo og har den som 
sin hjemby, men har hytte på 
Røros og kommer helt sikkert 
til å trives i døvemiljøet her i 
Trondheim. 
I tillegg til oppgaver i Trond-
heim, skal hun også ha mange 
oppgaver i prostiet. De som vil 
bli litt mer kjent med Lisa Lind 
vil få møte henne i døvekirken 
i Trondheim den 19. oktober kl 
18. Da skal hun lede gudstje-
nesten.
Vi ber om Guds velsignelse over 
Lisa. 

Nye medarbeidere 
i Døvekirken

Av Eyolf Berg - eyolf.berg@dovekirken.no

Oslo bispedømmeråd har tilsatt tre 
nye medarbeidere i Døvekirken, 
trosopplærere i Oslo og Ålesund og 
kapellan i Trondheim. Alle de nye 
medarbeiderne er selv døve.

I Oslo er Maren Oriola ansatt som 
trosopplærer i 50 %. Marens ar-
beidsområde vil først og fremst bli 
Oslo, Akershus, Østfold, Hedmark 
og Oppland. Maren er selv døv 
og har tegnspråk som sitt første-
språk. I mange år var hun aktiv i 
barne- og ungdomsarbeidet i Dø-
vekirken. I Bergen var hun i hele 
10 år troppsassistent i 1. Kalfaret 
KFUK-KFUM-speidergruppe, og 
i Oslo var hun med i Bamseklub-
ben. I senere år har hun drevet med 
leirarbeid i NDF, og hun er en svært 
aktiv – og slagferdig – bloggskri-
bent. Maren presenterer seg selv et 
annet sted i dette nummeret.

På Møre er Helle Christiansen an-
satt som trosopplærer i 50 %. Hun 
vil ha hele Møre og Romsdal fylke 
som sitt arbeidsområde. Helle er 
opprinnelig fra Danmark, men har 
i mange år vært bosatt på Sunnmøre 
og har arbeidet i skolen. Hun har 
dermed en solid undervisningser-
faring med seg inn i Døvekirkens 
trosopplæringsarbeid. I likhet med 
Maren er også Helle døv. Hun har 
tegnspråk - dansk og norsk - som 
både første- og andrespråk!

Lisa Lind er ansatt i 50 % stilling 
som døvekapellan i Nordenfjelske 
døvedistrikt samt 50 % som prosti-
prest i døveprotiet. Hun vil ha base 
i Trondheim. Også Lisa er døv og 
har tegnspråk som sitt førstespråk. 
Hun er godt kjent i Døvekirken, har 
tidligere vært kateketvikar i Oslo og 
har gjennom hele studietiden med-
virket ved gudstjenester og i andre 
sammenhenger. Les mer om Lisa på 
Trondheims hjemmesider!
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Åttende oktober sendte Døve-
kirken ut nyheten om at jeg er 
ansatt som trosopplærer i 50 
% stilling. I meldingen sto 
det blant annet at jeg er "en 
svært aktiv – og slagferdig – 
bloggskribent”. 

Det er mange i døvesamfun-
net som har god kjennskap til 
den delen av meg, selv om det 
kanskje også er en overras-
kelse for noen. Og spørsmålet 
er: Hva gjør jeg i Døvekirken? 
Hvilken tilknytning har jeg til 
Døvekirken?

Jeg skriver svært sjelden om 
kirke, tro og religion i bloggen min. Jeg skriver 
helst om ting som berører døvesamfunnet på 
ulike måter og fra ulike synsvinkler. Utgangs-
punktet er hele tiden de tanker og refleksjoner 
jeg gjør meg på bakgrunn av egne opplevelser. 

Jeg har ofte engasjert meg i politiske sammen-
henger. Det ville blitt en lang liste om jeg skulle 
ta med alt, men jeg kan nevne at jeg har vært 
leder for Vade Mecum, der vi hadde ansvar for 
å organisere en demonstrasjon mot den nedleg-
gelsen av 3 av 4 statlige døveskoler, som ble 
gjennomført i 2011. Jeg har vært oppvekst- og 
ungdomskonsulent i Norges Døveforbund, og 
for tiden jobber jeg på deltid som innvandrer-
konsulent i Oslo Døveforening. I tillegg studerer 
jeg organisasjons- og administrasjonsviten-
skap.

Men i oppveksten så jeg alltid Døvekirken som 
mitt andre hjem, spesielt i Bergen. Døvekirken 
i Bergen var et sted jeg kunne gå til, især i 
ungdomstiden. Jeg var ingen enkel ungdom; 
jeg var full av hormoner og opprørske tanker. 
Jeg trengte å finne ut hvem jeg var, og bli kjent 
med min egen identitet. Jeg trengte å utvikle 
meg selv, bli selvstendig som et unikt individ. 
Døvekirken i Bergen ga meg muligheter og lot 

meg utvikle meg til den jeg 
er i dag. 

Jeg ble født i en kristen 
familie – og det var helt 
naturlig for oss å besøke 
Døvekirken. Jeg var aktiv i 
speiderarbeidet og har vært 
speiderleder i nesten ti år. 
Gjennom speidingen kom 
jeg også i nær kontakt med 
det hørende speiderarbeidet 
– og der fikk jeg en gyllen 
anledning til å møte verden 
som den er, realiteten på godt 
og vondt.

Ut fra min bakgrunn og opp-
vekst følte jeg det naturlig å skulle søke jobb 
som trosopplærer i Døvekirken. Mange har 
sagt at Døvekirken var heldig som fikk meg. 
Selv opplever jeg det stikk motsatt: Jeg er svært 
heldig og takknemlig fordi jeg har fått jobb i 
mitt andre hjem.

Erfaringen som oppvekstkonsulent i Norges 
Døveforbund gjør at jeg har kjennskap til den 
hverdagen som møter dagens døve og hørsels-
hemmede barn og unge, særlig med tanke på 
skolepolitikken. Dette er selvfølgelig stor fordel 
for meg som trosopplærer. I tillegg står jeg for 
tospråklighet – ethvert barn og enhver ungdom 
skal få velge hvilket språk de vil bruke, og de 
er alltid hjertelig velkommen i Døvekirken. 
Enhver tilknytning er unik, og det er barnet/
ungdommen som skal forme sin egen tilknyt-
ning til Døvekirken. Relasjonsbygging er noe 
jeg ønsker å fokusere på.

Tospråklighet vil trolig bli mitt sterkeste bidrag 
i menighetsarbeid, og når jeg tenker på hvilken 
visjon har jeg for trosopplæringen, vil jeg først 
og fremst si at trosopplæringen skal skje på bar-
nets premisser, også med tanke på tospråklighet. 
Det er gjennom språket et barn får opplæring 
om kristen tro.

Møt Maren
Maren Oriola er ansatt som trosopplærer i 50 % i Døves menighet  

i Oslo og på Østlandet. Her presenterer hun seg selv for oss.



7DøvesBlad4/2014

Hvem er du, Helle?
- Jeg er en ung og frisk pike på 34 år, som 
er født og oppvokst i Haderslev, Danmark. 
Jeg har bodd i Norge i 12 år, 4 år i Oslo og 
8 år i Sula kommune ved Ålesund.

Hvorfor søkte du jobb som trosopplærer 
i Døvekirken?
- Jeg vil gjerne prøve noe nytt, og jeg søker 
spennende utfordringer. Jeg trives med å 
jobbe med barn og unge.
Jeg liker godt budskapet "kreativitet og 
lekenhet er en egenskap man får bruk for 
hele livet, uansett om man er barn eller 
voksen".

Hvilken tilknytning har du til Døvekirken 
fra tidligere?
- Jeg har deltatt i diverse arrangement hvor 
barn har vært med: juletrefester og påske-
fest i Volsdalen kirke og i vinterhelger på 
Fjellsetra. 

Hva mener du at du har å bidra med i 
menighetsarbeidet?

- Jeg er født døv, og mitt primære språk er 
tegnspråk. Av egne erfaringer vet jeg hvor 
viktig det er at barn og ungdom som er døve 
eller hørselshemmede, får tilbud gjennom 
tegnspråk. 
Da jeg var barn, fikk jeg kristendom på 
tegnspråk på døveskolen. De fortellingene 
husker jeg fremdeles godt i dag, og jeg 
ønsker å overføre og gjenskape noen av 
mine opplevelser til barn og unge ved å 
bruke tegnspråk i dialogen. Å få det "di-
rekte" på tegnspråk er udiskutabelt unikt 
og verdifullt.

Hvilke visjoner har du for trosopplærin-
gen i Døves menighet på Møre?
- Min visjon er å ha tilbud for barn og ung-
dom gjennom Døves menighet Møre, og i 
dag mangler dette. 
Jeg ønsker et møtested for barn og ungdom-
mer, hvor de føler seg trygge, og der de kan 
regne med å treffe andre, i Volsdalen Kirke 
og menighetshus. 
Her kan de være sammen i et religiøst 
univers.

Intervju med Helle
Odd Erling Vik Nordbrønd i samtale med Helle Christiansen, 

nytilsatt trosopplærer i Møre
odd.erling.nordbrond@dovekirken.no - helle11@online.no
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Glimt fra Sør-vestenfjelske distrikt
Av sokneprest Leif Hadland - leif.hadland@dovekirken.no

HØSTTUR
En fin gjeng fra både Stavanger- og Kristiansands-

området dro på tur til Ogna i Hå nå i Oktober.
Som bildene viser var det mye spennende på 

 programmet for både ånd, sjel og legeme.

Foto: Leif Hadland

BASAR
Høstbasaren er en av de virkelig tradisjonsrike arran-
gementene i Stavanger Døvekirke og svært viktig for 
menighetens virksomhet. Årets basar gikk av stabe-
len 16. november, og med litt forsiktig fornyelse ble 

det igjen suksess, både økonomisk og sosialt.

Foto: Petter Pettersen
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BIBELUNDERVISNG
Døvekirken har nå startet opp med grunnleggende bibelundervisning på tegnspråk. Undervisningen foregår 

i Norkirken i Grimstad og er blitt tatt godt imot av både nye landsmenn og andre som har lyst å lære mer om 
kristen tro.  Bildene er fra den første samlingen i november.

Foto: Anna Dyrholm

Søndag 21. september del-
tok mange av oss, store og 
små, noen kledd i oransje og 
blått, medlemmer i Stormen 
supporterklubb, folk fra 
AaFK-administrasjonen, 
døves menighet og Volsda-
len menighet på gudstjenes-
ten i Volsdalen kirke. Det 
ble en fin ramme i gudstje-
nesten med prestene Odd 
Erling og Øystein. 
Etter gudstjenesten ble det 
servert mange gode kaker, 
kaffe og te på kirkekaffen. 
Et fint sosialt treff, og alle 
koste seg. 
   Odd Erling prest og Vols-
dalens prest Øystein Braa-
ten hadde fått et jubile-
umsskjerf hver av Øyvind 
Vebenstad fra AaFK-admi-
nistrasjonen, en hyggelig 
gave. Øyvind hadde mange 
gratisbilletter til AaFK-
kampen, som ble gitt bort 
til dem som ville ha. 

AaFK+Volsdalen Kirke=sant
Av Kirsti Fylling - kreffyll@online.no

Menighet. Premiene var 
en stor pose med sjokolade 
til både 1. og 2. plass. En 
kjekk dag for alle spillere 
og oss andre som heiet på 
lagene. 
   Samme ettermiddagen var 
det fotballkamp for AaFK 
mot Stabæk, på Color Line 
Stadion der Aalesund en-
delig vant 3–0 etter en 
kjedelig 1.-omgang mot en 

   Etter kirkekaffen var det 
for aller første gang igang-
satt fotballcup i ballbingen 
rett utenfor Volsdalen Kir-
ke. 4 lag skulle spille mot 
hverandre i tur og orden, 4 
spillere på hvert lag.  Vin-
neren ble Stormen support; 
andreplass gikk til Døves 
Menighet; 3. plass gikk til 
AaFK-administrasjonen 
og 4 plass til Volsdalen 

spennende 2.-omgang med 
alle de 3 målene inn i nettet. 
Tegnspråktolkene var også 
på plass som vanlig. Noen 
av oss var med på Color 
Line Stadion for aller før-
ste gang, kjekt for store og 
små. Håper det gjentar en 
slik kjekk dag neste gang, 
med cupkamper etter guds-
tjenesten og fotballkamp på 
CLS på ettermiddagen. 
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Døves misjonsforening i Bergen
Av Almaz Mulugheta - mulughetaalmaz@gmail.com

Ble startet i 1957 av Margot 
Hammer, kona til døve-
prest Ragnvald Hammer. 
Formålet med samligene 
i misjonsforeningen var, 
og er, å samle penger til 
Madagaskar. 

Misjonsforeningen er fort-
satt ”liv laga”. De siste 
årene har Astrid Tokle vært 
leder. Fredag 31. oktober 
samlet 11 kvinner hjemme 
hos Norunn Kalvenes. 

Norunn er med i misjons-
komiteen sammen med 
blant annet døveprest Terje 
Johnsen. Terje drar to–tre 
ganger i året til Madagas-
kar som rådgiver for NMS 
(Det norske Misjonssel-
skap). Et av de viktigste 
temaene som diskuteres 
på Madagaskar for tiden, 
er om alle internatene (til-
knyttet både døveskoler 

stemt jente på Madagaskar, 
som nå er 28 år. Sist ga hun 
penger via rektor fra døve-
skolen i Morondava, byen 
der jenta bor. Rektoren var 
sammen med 3 andre gas-
sere på Norgesbesøk i juni/
juli. Astrid har fått brev og 
bilde fra jenta ”hennes”– 
noe som gledet meget. 
Disse ble vist fram under 
misjonsforeningens møte 
hos Norunn.

Rune som samler inn penger til 
misjonen på Madagaskar.

Den 31.oktober hadde vi i døvemisjonforeningen møte hjemme hos Rune Anda og Norunn Kalvenes.Vi 
koste oss og spiste deilig mat.

Vær hilset, kjære venner!
Historien om oss døve, om Døvemisjo-
nen og om hvor langt vi har kommet, er 
en historie som trenger å fortelles, og som 
det er nødvendig å få skrevet ned. Det er 
viktig å få gjort dette, for hvis ikke vi gjør 
det, vil våre unge døve og kommende 
generasjoner aldr bli klar over hvor verdi-
full den jobben Døvemisjonen har utført, 
har vært – eller hvor vanskelig det var å 
oppnå de godene vi har oppnådd.
Den norske Døvemisjonen er en av de 
eldste og største kirkelige virksomhetene 
blant funksjonshemmede på Madagaskar. 
Misjonen støtter de døve ved å bidra til en 
rekke viktige aktiviteter. Misjonen bidrar 
til å skaffe utdanning, til tegnspråklig 
bevissthet, til å skaffe spesialutstyr, trans-

portmidler og til å 
undervise lærere 
om hvilke rettighe-
ter mennesker med 
ulike funksjons-
hemninger har.
Døvekirken fikk et 
kall fra Gud til å 
begynne misjons-
arbeidet og til å 
arbeide i nært sam-
arbeid med kirker i utviklingsland, og det 
er kirker og kristne organisasjoner som 
satser på det viktige arbeidet med å bygge 
døveskoler på Madagaskar.
Utvikling er en menneskerett (Jfr. Ord-
språkene 1,6: Å kjøpe visdom er bedre 
enn gull…”).

Døvemisjonen
Av Almaz Mulugheta - mulughetaalmaz@gmail.com

og mange andre) skal ned-
legges. Misjonskomiteen 
prøver å overbevise myn-
dighetene på Madagaskar 
om at det av mange grunner 
er viktig å beholde inter-
natene. Misjonskomiteen 
jobber med å få etablert en 
prestetjeneste for alle døve 
der det også skal utdannes 
en døv døveprest. Man 

jobber for å gi et bedre 
tilrettelagt undervisnings-
tilbud til døve barn og har 
uttalt oss om viktigheten 
av fortsatt intetnatdrift ved 
døveskolene. 

 Astrid Tokle – som selv var 
med i Misjonsforeningen 
siden starten i 1957 – for-
talte om sin støtte til en be-

Rune Anda var også der. 
Han fikk samme dag må-
nedsrapport fra Mada-
gaskars Venner (som han 
er medlem i) og fortalte om 
den politiske utviklingen 
og mye annet – også om 
Madagaskar Døveforbund 
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som endelig fikk gjennom-
ført sitt landsmøte i slutten 
av september 2014, takket 
være økonomisk støtte fra 
døveforeninger i Norge og 
noen privatpersoner.

Døves misjonsforening i Bergen (forts.)
Almaz fortalte om en døv 
mann, den afro-amerikans-
ke misjonæren Andrew 
Foster, som allerede som 
liten gutt fattet interesse 
for misjonsarbeidet. Etter 
at han utdannet seg på Gal-

laudet University dro han 
til Vest-Afrika i 1960-tallet 
og opprettet flere døvesko-
ler samt ”Døves høyskole” 
i Mampong-Akwapim nord 
i Ghana. Rune fortalte at 
«de døve globetrotterne» i 

1980 fikk høre om Foster 
da de møtte døve i Ghana 
og Nigeria.

Innsamlingen den kvelden 
ga kr 1.600 i misjonskas-
sen.

 
 
  
 

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. 
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Velkommen til en annerledes 
opplevelse i Trondheim Døvekirke 
 
Hei, er du mellom 10 og 12 år gammel?  
 
Lyst å utforske og overnatte i Døvekirken? Det skjer natt til 3. 
helg i advent (13./ 14. desember).  
Snakk med foreldrene og meld deg på innen 5. des. til Siv, 
sms: 91 00 34 70 eller e-post: siv.mittet@dovekirken.no. 
Det du trenger å vite mer, får du i nytt brev!  
 
 
 
 
 
 

 

 Døves menighet Trondheim 

2014 
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Juletrefest 

 Det nordenfjelske distrikt 
             Trondheim  

Lisa—ny kapellan    
Lisa Lind er nå 
tilsatt som ny ka-
pellan i døvekir-
ken i Trondheim 
og Det norden-
fjelske. Ca 50% 
av stillingen skal 
hun ha som pros-

tiprest—det vil si være disponibel for 
hele døveprostiet med Prosten som 
nærmeste overordnet. Vi ønsker Lisa 
hjertelig velkommen til Trondheim 
og samarbeid. Hun starter her den 1. 
februar 2015.  

Bamberg  kirke 28. des 
Jul på Innherred betyr også gudstje-
neste i Bamberg kirke 28. desember 
kl 11. Hyggelig når vi fra Stjørdal, 
Verdal, Frost og Steinkjer kan samles 
i romjulen. Det blir kirkekaffe i år.   

Lånke 14. desember    
Førjulsgudstjeneste på Lånke menig-
hetshus 14. desember kl 18. Advent- 
tiden er verdifull — vi ser fram til 
Julefeiringen. Først har vi guds-
tjeneste og så får vi god tid til å snak-
ke saman.   

Når snøen ligger hvit på jordene utenfor døvekirken og 
det gule lyset fra vinduene skinner varmt imot oss på 
julaften  - da er det vakkert å gå i kirken.  Kl 15.00 fei-
rer vi Jesu fødsel. Store og små er hjertelig velkommen 
til å glede seg over at Jesus ble født. Georg Bjerkli leser 
juleevangeliet på tegnspråk og vi får se vakker tegn-
språkpoesi — og gi vår julegave til Kirkens nødhjelp. 

Bli med på årets juletrefest søndag 4. janu-
ar i Døveforeningen, Klostergaten 60. Det 
starter kl 14.00 — Det blir mye moro for 
store og små. I fjor var vi over 90 personer 
samlet. Kanskje blir det flere denne gang-
en? 

Juletrefesten er et samarbeid mellom døve-
foreningen og døves menighet. 

Julaften — i Døvekirken  

Lys våken 
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 nattevakt. En morsom og spennende aktivitet. 
Vi ønsker å gjøre Døvekirken mer kjent og tilgjengelig 
for våre 11 -åringer. Påmeldingsfrist: 5. desember. 

Hvem lærte deg om Gud? 
Tirsdag den 18. november samlet vi døve 
fra hele verden og fra veldig ulike religioner 
på Klosterbakken for å snakke sammen 
om tro. Trondheim har etter hvert et inter-
nasjonalt døvemiljø og religion er en del av 
det innvandrerne har med seg.  

Vi fikk høre om oppvekst og døves erfaring 
fra fra Eritrea, Afghanistan, Syria, Iran og 
Burma og flere steder. Det var forskjellige 
erfaringer, men vi fikk inntrykk av at troen 
deres var viktig og de ville gjerne dele sine 
historier.  

Her satt kristne og muslimer og represen-
tanter for andre religioner fredelig ved si-
den av hverandre.  En hjertelig takk til læ-
rerne ved EVO (Enhet  for Voksenopp-  

læring) i Trondheim som var behjelpelig med 
å få dette arrangementet i stand. 

Angosom fra Eritrea og Bayan fra 
Syria 

Norhassan fra Afghanistan, Thang fra Burma,         
G. Bjerkli, og Kazimi fra Iran 
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også glad for den han 
er, og for tiden han har 
hatt som ansatt. Det er 
mange i døvemiljøet 
som setter stor pris på 
ham!

Men om Trygve har 
sluttet som døveprest, 
så er ikke alle bånd 
brutt. Det er ikke langt 
fra Bergen Døvekirke 
til Kirkens bymisjon.  
Så da han ble Innsatt 
som bymisjonsprest i 
Korskirken 8. oktober, 
var det mange fra me-
nigheten som hadde 
funnet veien dit, og 
undertegnede deltok i 
gudstjenesten.

TAKK
TIL TRYGVE!
Av sokneprest Lars Hana - lars.hana@dovekirken.no

Trygve Sæthre Stab run 
har sluttet som døve-
prest i Bergen etter 
seks år. Vi som har 
jobbet sammen med 
Trygve, er glade for 
denne tiden sammen. 
Samtidig er vi lei for at 
han slutter, men ønsker 
lykke til i ny stilling 
som prest i Kirkens 
Bymisjon i Bergen.

Da Trygve begynte hos 
oss, opplevde vi ham 
som en engasjert prest. 
Han lærte tegnspråk 
raskt og identifiserte 
seg hurtig med miljøet. 
Og akkurat dette er noe 
som har preget hans 

Fra innsettelse i Korskirken 8. oktober.

Fra avskjed i Bergen døve-
kirke 21. september.

tjeneste: Holdningene 
til at den enkelte skal 
ha sin plass i menighe-
ten ut fra egne forutset-
ninger.

Trygve bidro i sine år 
i døvekirken til et godt 
arbeidsmiljø i Bergen.

Og han hjalp oss til 
et bedre fokus på hva 

som er det sentrale i 
tjenesten.

Avskjedsgudstjenes-
ten for Trygve var 21. 

september. Da var det 
mange gode ord og 
gaver som takk for 
tjenesten her. Men vi 
takker ikke bare for 
det han har gjort; vi er 
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  KALENDER 
Oslo
Barn og unge våren 2015
UNGDOM
Klubb: 
• 12. januar: Gokart
• 26. januar: Paintball
• 9. februar: Karneval
• 23. februar: Blåtur
• 5. mars: Ungdomshjørnet 
• 9. mars: Bowling
• 23. mars: Kveld med forskjel-
  lige aktiviteter

BARN
18. januar: Tårnagenthelg 
  (8–12 år)
25. Januar: Barnas dag /
  familiegudstjeneste
6. mars: Basar (inviterer 
  barnehage) 
7. mars: Basar (Aktiviteter 
  for barna) 
21. mars: Påskeverksted

BABYSANG/BABYTEGN 
0–1 år onsdager kl 16.00 – 18.30
Første kull med 3 workshop:
18. januar 
4. februar
25. februar
1–2 år søndager kl 12.30 – 14.30 
Første kull med 3 workshop;
14. januar
8. februar 
1. mars

SPEIDEREN
20. januar: En iglo bygd av isblok-

ker i Frognerparken? 
24. februar: Tur til Bjartbakken på 

Oppsal, der dere lager bål. 
7. mars: Speider kan være på basar 

lørdag om avhengig av dere kan 
stille opp ved kl. 11- 15? Samtidig 
kan dere planer forberedelsen til 
hytta tur for foreldre og speider.

13. – 15. mars: Hytta tur uten 
foreldre.

FBI KURS FOR DE SOM ER 
15-18 ÅR
5.februar kl 16:00 
19. Mars kl 16:00 
Påmelding frist 30.januar til mari-
anne.kolvik@dovekirken.no 

Onsdag 24. desember 2014 
– Julaften
• Julaftensgudstjeneste på St. Hans-

hjemmet kl. 11.30 - Velkommen 
tegnspråklig julaftensgudstje-
neste for beboere og pårørende.

• Julaftensgudstjeneste i Oslo 
 Døvekirke kl. 15.00 - Familie-
gudstjeneste for store og små, den 
beste starten på julefeiringen.

Torsdag 25. desember 2014 – Jule-
dag - Høytidsgudstjeneste kl. 11 . 
Det er født oss en Frelser. Han er 
Kristus, Herren. Høymessen jule-
dag er julens hovedgudstjeneste.

Fredag 26. desember 2014 – 2. 
juledag - Høytidsgudstjeneste kl. 
11 på NRK 1

Andre arrangmenter:
Torsdag 20.11.14 kl. 14.00–18.00: 

Kafé med salg av middag og hyg-
gelig samvær i Døvekirken 

Onsdag 26.11.14 kl. 11.30: Hyggete 
på Signo CSS

Torsdag 27.11.14 kl 11.30: Åpent 
Hus i Døvekirken

Mandag 01.12.14 kl. 11.00: Jule-
treet på Signo CSS tennes. 

Onsdag 03.12.14 kl. 10.00: Jule-
vandring med elever fra Vetland 
skole i Døvekirken

Torsdag 04.12.14 kl. 14.00–18.00: 
Kafé med salg av middag og hyg-
gelig samvær i Døvekirken 

Torsdag 11.12.14 kl. 12.00: Ad-
ventsfest i Døvekirken

Onsdag 17.12.14 kl. 10.00: Jule-
vandring med elever fra Vetland 
skole i Døvekirken

Torsdag 18.12.14 kl. 14.00–18.00: 
Kafé med salg av middag og hyg-
gelig samvær i Døvekirken

Onsdag 24.12.14 – julaften – kl. 
17.00: Julaftensmiddag i Dø-
vekirken. Påmelding, se hjem-
mesiden!

Søndag 28.12.14 kl. 17.00: Juletre-
fest på CSS

Mandag 29.12.14 kl. 17.00: Barne-
juletrefest i Døvekirken. Påmel-
ding, se hjemmesiden!

Fredag 09.01.15 kl. 17.00: Voksen-
juletrefest i Døvekirken. Påmel-
ding, se hjemmesiden!

4. januar Gudstjeneste kl. 11.00
Offer: Menighetsarbeidet
18. januar Gudstjeneste kl. 11.00
Offer: Døvekirkens misjonspro-

sjekt
15. februar Gudstjeneste kl. 11.00
Offer: Menighetsarbeidet
1. mars  Familiegudstjeneste kl. 

11.00. Offer: Søndagsskolefor-
bundet «Tårnagenthelg». Me-
nighetens årsmøte etter guds-
tjenesten

15. mars Gudstjeneste kl. 11.00
 Offer: Menighetsarbeidet

Rossabø kirke, Haugesund
7. desember kl. 11.00 

Oddernes kirke/menighetshus, 
Kristiansand
21. desember. Kristiansand kl. 

11.00. Offer: misjon
25. januar Familiegudstjeneste kl. 

11.00 

Sola ruinkirke
1.februar kl. 11.00 Gudstjeneste i 

forbindelse med konfirmantleir
 Offer: LUD

Haugaland døveforening
5. februar kl. 18.00 Gudstjeneste
8. mars kl. 18.00 Gudstjeneste

Annet: 
Stavanger døvekirke: Åpen kirke 

hver tirsdag kl. 11.00-13.30
9. desember Besøk fra Den russisk-

ortodokse Kirke
16. desember Julegrøt og utlod-

ning
23. desember Førjulskos
26. januar og 25. februar Døvepres-

ten har kontordag Kristiansand
11. februar Menighetskveld i Sta-

vanger døvekirke
Tema: Alfa-kurs i menigheten?
25. februar kl. 19.00 Menighets-

kveld i Oddernes menighetshus

Norkirken, Grimstad
24. januar og 14. mars kl. 10.30 
Bibelundervisning

Gudstjeneste på Stord
18. januar kl 11: Nysæter kirke

Andakt på Konows senter
11. desember
24. desember (julaften)
22. januar
5. februar
19. februar
Andaktene begynner kl 12.

Åpen kirke
I forkant av seniortreff på Bergen 

Døvesenter inviterer menigheten 
til en samling i kirken for reflek-
sjon, bønn og lystenning.

Tirsdagskafé
20. januar kl 11. Besøk av bymi-

sjonsprest Trygve Stabrun.

Møre
Søndag 30.november, kl.1900:                 

Lysmesse i Vigra Kyrkje
Søndag 7.desember, kl.1100: 

Gudstjeneste i Volsdalen Kirke, 
kirkekaffe i menighetshuset et-
terpå

Tirsdag, 9.desember, kl.17-20: 
Åpen Kirke i Molde Domkirke. 
Prat, mat, tombola og lysten-
ning.

Tirsdag 16.desember, kl.11-14:                
Åpen kirke og Seniorgruppa 
har adventssamling i Volsdalen 
menighetshus. God mat og prat. 
Tombola. Lystenning.

Juleaften, 24.desember, kl.1400: 
Juleaftengudstjeneste i Volsdalen 
Kirke

Lørdag  3 . januar,  k l .14-18 :                            
Julefest i Volsdalen menighets-
hus. Middag og dessert, program, 
samling i kirken, tombola.. Pris: 
150,- for voksne, barn under 18 
år gratis. Påmelding til døveprest 
innen 29.desember.

Søndag 11. januar,  k l .1100:                  
Gudstjeneste i distrikt (ikke be-
stemt hvor)

Søndag 18. januar,  k l .1100:                  
Gudstjeneste i Volsdalen Kirke, 
avskjed med sokneprest Øystein 
Braaten i Volsdalen menighet

Tirsdag 20.januar,  kl.11-14:                 
Åpen kirke i Volsdalen menig-
hetshus. Prat, mat, tombola og 
lystenning.

Søndag 25. januar,  k l .1100:                  
Gudstjeneste i Volsdalen Kirke, 
kirkekaffe etterpå.

Søndag 8 . februar,  k l .1100:                  
Gudstjeneste i idrettshall på 
Volsdalsberga, i forbindelse med 
Vintertreff for ungdom, arrange-
ment i KFUK-KFUM

Oslo døvekirke:
Søndag 14. desember 2014 
• Diakonigudstjeneste i Oslo døve-

kirke kl. 11.00 - Velkommen til 
visuell gudstjeneste med poesi, 
ballett og variert musikk.

Onsdag 17. desember 2014 
• Gudstjeneste på CSS kl. 11 - Vel-

kommen til adventsgudstjeneste 
på Signo CSS, Nordstrand

Sør-vestenfjelske distrikt:
Stavanger døvekirke
30. november kl. 11.00 Lysmesse
 Konfirmantene deltar.
 Offer: Norges KFUM/KFUK
11. desember Skolegudstjeneste
14. desember Gudstjeneste kl. 

11.00. Offer: menighetsarbeidet
24. desember Gudstjeneste kl. 

15.00. Offer:  Døvekirkens 
misjonsprosjekt 

Vestenfjelske distrikt:
Bergen døvekirke
7. desember kl 18 lysmesse 

Adventverksted kl 16. 
14. desember kl 11: Jubileumsguds-

tjeneste. Oslo biskop deltar.
24. desember kl 15: julaftensguds-

tjeneste 
25. desember kl 13
11. januar kl 11
25. januar kl 11
8. februar kl 11
22. februar kl 11
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29. mars kl 18 Gudstjeneste i Lån-
ke Menighetshus, Stjørdal

Menighetskveld og Hyggetreffene 
gjennomføres i Klostergata 60 i 
Trondheim.

Tromsø
30.november kl 13 Lysmesse guds-

tjeneste og grøtservering i Trom-
sø døvekirke. Tegnspråkklassen 
deltar. 

7. desember kl 11 Gudstjeneste i 
Nordlyskatedralen i Alta

Tirsdag 10.februar, kl.17-20:               
Åpen kirke i Molde Domkirke. 
Prat, mat, tombola og lysten-
ning.

Tirsdag 17.februar, kl.11-14:               
Åpen kirke i Volsdalen menig-
hetshus. Prat, mat, tombola og 
lystenning.

S ø n d a g  2 2 . f e b r u a r,  k l . 11 :                    
Gudstjeneste i Volsdalen Kirke, 
kirkekaffe etterpå.

Fre.27.februar – Søn.1.mars:               
Vinterhelg på Fjellseter leirsted, 
Sykkylen kommune

Søndag 8.mars: Gudstjeneste i 
distrikt (ikke bestemt hvor)

Ti rsdag  10 .mars ,  k l .17-20:                   
Åpen kirke i Molde Domkirke. 
Prat, mat, tombola og lysten-
ning.

  KALENDER 

Nordenfjelske distrikt:
Trondheim
30. november kl 18: Gudstjeneste i 

Trondheim døvekirke. Lysmesse 
med kirkekaffe.

2. desember kl 11 Hyggetreff med 
julelunsj

13.-14. desember LysVåken ar-
rangement for 10-13 åringer i 
Trondheim Døvekirke

14. desember kl 11 Gudstjeneste 
med LysVåken og kirkekaffe i 
Trondheim Døvekirke 

14. desember kl 18 Gudstjeneste 
med kirkekaffe i Lånke Menig-
hetshus, Stjørdal 

24. desember kl 15 
 Julaften gudstjeneste
28. desember kl 11 
 Gudstjeneste i Bamberg kirke, 

Levanger
1. januar kl 13 Gudstjeneste i Hav-

steinekra velferdssenter
4. januar kl 14 Juletrefest for barn 

og voksne i Klostergata 60
11. januar kl 11 Gudstjeneste i 

Trondheim Døvekirke
13. januar kl 11 Hyggetreff
25. januar kl 18 Gudstjeneste i 

Trondheim Døvekirke
27. januar kl 19 Menighetskveld 

med tema
8. februar kl 11 Gudstjeneste i 

Trondheim Døvekirke
10. februar kl 11 Hyggetreff
22. februar kl 18 Gudstjeneste i 

Trondheim Døvekirke
24. februar kl 19 Menighetskveld 

med tema
8. mars kl 11 Gudstjeneste i Trond-

heim Døvekirke
10. mars kl 11 Hyggetreff
22. mars kl 18 Gudstjeneste i 

Trondheim Døvekirke
24. mars kl 19 Menighetskveld 

med tema

14. desember kl 11 Gudstjeneste 
i Kanebogen kirke med kirke-
kaffe, Harstad

24. desember kl 13 Julegudstje-
neste i Tromsø Døvekirke 

4. januar kl 17  
Juletrefest i Tromsø Døvekirke

11. januar kl 11 Gudstjeneste i 
Sortland kirke, Vesterålen

21. januar kl 18 Åpen kirke i 
Tromsø Døvekirke  

25. januar kl 13 Gudstjeneste, 
nattverd og middag i Tromsø 
Døvekirke

22. februar kl 13 Gudstjeneste, 
nattverd og middag i Tromsø 
Døvekirke

12. mars kl 18  Åpen kirke i Tromsø 
Døvekirke

22. mars kl 13 Gudstjeneste, natt-
verd, prostebesøk, årsmøte og 
middag i Tromsø Døvekirke

 

 

FBI 
Freedom of 
Belief 
International 

Vi ønsker å gi et viktig og spennende 
kurs for ungdommer mellom 15 og 18 
år. Et kurs hvor man lærer at alle 
mennesker er født frie og har samme 
rettigheter uansett hvilken tro man har! 
  

På kurset vil dere bli kjent med paragraf 18 i 
Verdenseklæringen om menneskerettigheter. Den 
handler om tros- og religionsfrihet. I løpet av 
kurset vil dere få innblikk i virkelige historier om 
ungdommer som opplever brudd på menneske-
rettighetene ulike steder i verden, og sammenlikne 
med vårt samfunn. I tillegg til det skal dere finne 
ut hva dere kan gjøre for å kjempe for trosfrihet. 
 
Når: Kl 16 -19:30 Torsdag, én gang i måneden 
Hvor: Oslo Døvekirke 
Pris: 200 kroner 
 
Vi møtes kl 16:00. Dere ungdommer lager middag 
sammen og spiser sammen. Dere bestemmer 
menyen. Undervisningen starter ca. kl. 17. 
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TILBUD 
Kurspakke 599,-
(verdt 1150,-)

Bedre kommunikasjon, 
for barnets beste.

BeSeen Babytegn

Det ene barnet på bildet over gråter. Småbarn under 24 måneder har ikke evne til å utvikle talespråket fullt ut. 
De har likevel så mye de vil si!

Det andre barnet på bildet over bruker babytegn. Babytegn bruker enkle tegn i kombinasjon med talespråk. 
Med babytegn kan småbarnet helt fra hun er 6 måneder gammel  si nøyaktig hva hun vil ha. Hun kan si at hun 
er varm, kald, sulten eller trøst.

Med babytegn får barnet ditt en morsom start på kommunikasjon. Du kan komme deg inn i barnets verden. 
Dere oppdager de merkelige dyrene, de magiske fargene og de underlige kjøretøyene sammen. Dere vil da 
oppdage hoppdage hvor utrolige det er å synge med tegn, barnet kan være med på å synge.

Om barnet ditt har begynt å tale, er det likevel mange ord som er vanskelig å uttale. Babytegn hjelper henne 
til å fylle hullene i talespråket. Dette vil raskt forsterke barnets språk. Om barnet ditt er under 24 måneder 
er babytegn noe for henne!

Dette gir barnet ditt mange fordeler, blant annet begynner de ofte å snakke tidligere enn andre. Barn som 
praktiserer babytegn er mindre frustrert og blir generelt mer glade. Fordeler av babytegn varer hele livet.

Millioner av småbarnsfamilier i hele verden praktiserer babytegn daglig. Få forsprang, bli en av dem, du også.

DE SIER DET SAMME?
ER DU KLAR OVER AT
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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

 

 

 

 
Vi har gleden av å invitere deg og dine til 

VÅR 
JULETREFEST 
Søndag 4. Januar  
14:00 til 16:30 
 
Underholdning  
Samt servering for store og små 
Kaffe og kaker 
 

Klostergata 60 (Døveforeningen)  
Trondheim 

Inngangspenger og påmelding: se informasjon på 
hjemmesiden eller på oppslag i døveforeningen. 

Arrangør:  

Trondheim Døveforening og  
Døves menighet Trondheim 

Kirkelige 
handlinger

Det østenfjelske distrikt

Døpt:

19.10.14: Elena Robel, 
 Døvekirken

Gravlagte:

01.10.14: Astrid Helga Gjøtblad  
 (f. 21.11.27), St. Hanshaugen  
 omsorgssenters kapell

04.11.14: Glenn Rusi Cooper  
 (f. 11.11.74), Grefsen Kirke

Bergen:

Gravlagt:

20.08.2014. John-Hermann 
 Stokvik (født 07.09.1942) 
 fra Loddefjord kirke

19.09.2014. Aslaug Hedvig 
 Sørhaug (født 10.08.1922) 
 fra Fana kirke

Nordenfjelske:

Begravelse/bisettelse:

07.11.2014 Erik Segebrecht, 
 f. 28.02.44, Moholt Sere-
 monirom i Trondheim

13.11.2014 Knut-Reidar Nilsen, 
 f.17.05.49, Tromsdalen kirke, 
 Tromsø
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Informasjon om Gudstjenestereformen
Av Prosjektgruppa, Gudstjenestereform på norsk tegnspråk v/Hege R. Lønning - hege.r.lonning@dovekirken.no

Vi jobber nå med å lage en 
revidert høymesse/gudstje-
neste som er basert på vår 
prøveliturgi fra 1995, og i 
noen ledd vil vi ha flere va-
rianter som menighetene kan 
velge mellom.

Styringsgruppen har lagt 
premissene for liturgi (guds-
tjenesteordning) på norsk 
tegnspråk. Målet er at døve 
skal få det samme som hø-
rende i Den norske kirke 
(DnK); det vil si hele Bibelen 
og alle liturgier for DnK på 
norsk tegnspråk. For å nå 
målet har styringsgruppen 
satt opp noen delmål. Vi skal 
revidere vår høymesse fra 
1995 og lage nye liturgier 
for kirkelige handlinger (dåp, 
konfirmasjon, vielse og be-
gravelse). Alle bibelske kjer-
netekster – det betyr de teks-
tene som er viktigst for den 
kristne tro – skal oversettes 
til norsk tegnspråk for bruk i 
trosopplæring, gudstjenester, 
møter og andakter. 

Gudstjenestene som døve-
prestene bruker i dag, samt 
den nye alterboken for Den 
norske kirke skal ligge til 
grunn for den nye gudstje-
nesten på norsk tegnspråk. 
En gruppe jobber med å 
oversette bibeltekster, en 
annen gruppe jobber med 
gudstjenestetegnspråk. 

Fram til nå med gudstje-
nesten har vi jobbet på fire 
måter:
1. Vi har oppfordret alle 

menighetene til å sende 
inn forslag på ulike ledd 
i gudstjenesten, med frist 
15.9. Vi har bedt alle som 
vil sende inn opptak av 
tegnspråk de ønsker å 
bruke i våre gudstjenester. 
Vi har oppfordret alle som 
vil om å lage nye overset-
telser, poesi, bønner og 
liturgiske ledd. Vi har 
bedt om forslag og video-
opptak i Døves Blad, og 
når det har vært møter og 
andre arrangement i regi 
av Døvekirken. Fram til 
nå har vi ikke mottatt noen 
forslag.

2. Vi har filmet gudstjenes-
tene på prostebesøkene i 
alle menighetene. 

3. Vi har gjennomført poesi-
verksted på Døves Kul-
turdager i Bergen 7.–9. 
november med et oppmøte 
på 15 personer.

4. Vi har samlet personer 
som har sagt de vil være 
med og lage egne for-
slag.

Nå finpusser vi på det vi har. 
Norsk tegnspråk har endret 
seg siden 1995. Vi har regist-
rert det som er i bruk i dag, og 
som vi synes er gode forslag 
fra gudstjenestene som er 
sendt inn, og nye varianter. 

Eksempler på ledd som får 
flere varianter er: inngangs-
poesi, syndsbekjennelsen, 
Kyrie, Gloria, trosbekjen-
nelsen, Fader Vår, forbønn, 
Verba, Agnus Dei, nattverds-
ordene, velsignelsen.
Alle tekstene skal vi gjøre 
nye opptak av slik at alle 
som vil se dem kan gjøre det 
på våre hjemmesider: www.
tegnliturgi.no. Dette skal 
være ferdig til jul.

Etter nyttår planlegger vi 
åpne høringer og debattda-
ger/kvelder i alle menighe-
tene. Tre av oss reiser ut på 
høringen og besøker me-
nighetene for å gå gjennom 
forslaget til høymesse. Dette 
blir åpne menighetsmøter der 
alle som er interessert kan 
komme. 

Møtene blir filmet, og oppta-
ket blir da menighetens svar 
på høringen. Dersom det er 
noen som absolutt ikke vil 
filmes, så gjengir en av oss 
tre hva denne personen sier 
slik at det blir dokumentert. 
Folk kan skrive hvis de vil, 
og gi/sende dette inn til oss. 
Hvorfor gjør vi det på denne 
måten? Tegnspråk er vanske-
lig å skrive, men supert å 
filme. Da kan vi få inn enda 
flere forslag. Målet er å få så 
rike og varierte tegnspråk-
lige gudstjenesteledd som 
mulig.

Datoer for høringsrundene 
er (klokkeslett kommer 
 senere):
• Lørdag 17. januar:  

Oslo
• Søndag 18. januar: 

Vestfold
• Lørdag 7. februar: 

Bergen
• Søndag 8. februar: 

Møre
• Lørdag 28. februar: 

Kristiansand

• Søndag 1. mars: 
Stavanger

• Lørdag 21. mars:  
Trondheim

• Søndag 22. mars: 
Tromsø

Etter påske vil vi gå gjen-
nom tilbakemeldingene fra 
dere og jobbe videre med å 
lage en revidert høymesse 
på norsk tegnspråk. Denne 
vil være ferdig til sommer 
2015, og sendes da oppover 
i kirkesystemet slik at den 
nye høymesseliturgien blir 
godkjent. 

Høsten 2015 vil vi jobbe 
videre med kirkelige handlin-
ger: dåp, konfirmasjon, vielse 
og begravelse.  Vi oppfordrer 
dere alle til å komme med 
forslag på tegnspråk til hva 
dere syns bør være med i alle 
de forskjellige handlingene. 
Dere kan begynne å lage 
opptak nå og sende inn disse 
til oss, senest 1. september 
2015. Vi vil komme med 
mer informasjon til våren 
om veien videre med hen-
syn til kirkelige handlinger, 
på samme måte som vi har 
gjort nå.
På denne måten mener vi 
i prosjektgruppa at døves 
og kirkens ønske om å få 
Bibelen og gudstjeneste på 
norsk tegnspråk, best kan bli 
gjennomført. På denne måten 
blir budskapet om Jesus og 
menneskenes frelser tilgjen-
gelig for alle som er døve og 
alle som kan norsk tegnspråk. 
Bibeloversettelse og gudstje-
nestefeiring på menighetenes 
eget språk gjort av språk-
brukerne selv er noe av det 
viktigste evangeliserings- og 
forkynnelsesarbeidet kirken 
og menigheten gjør. 

Denne teksten legges ut på 
norsk tegnspråk på www.
tegnliturgi.no innen 1. de-
sember.
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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

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

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@tmeeting.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

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

Døvekapellan:  
Stillingen er for tiden ikke besatt

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

veronica voldsund troland, 
 kirketjener/poesimedarbeider
(permisjon)

Berna iren Martinussen, 
kirketjener (vikar)
Mobiltelefon 97 01 66 62

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@tmeeting.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

Eyolf Berg, 
it-konsulent, web-master
eyolf.berg@dovekirken.no
Mobiltelefon 91 17 65 37

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@tmeeting.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 (915)  onsdag (12.3015) 
 torsdag (915).  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 21 
Mobiltelefon 92 65 54 19

   DØVES MENIGHETER



BBLAD

Guds forklaring er denne: 
”I dag er det født dere en 
frelser i Davids by; han er 
Messias, Herren.” (vers 11) 
Altså: Vi møter øyenvitnenes 
fakta om det de så. Vi møter 
også Guds forklaring på hva 
dette betyr. Jesus er verdens 
frelser. Guds faktum er størst. 
”Fra krybben til korset gikk 
veien for deg, slik åpnet du 
porten til himlen for meg.” 
Det er dette jul handler om. 
Evangelisten Johannes ut-
trykker faktumet slik: Det er 
et faktum at Ordet (Jesus) ble 
menneske og tok bolig iblant 
oss. (Johannes 1,14). Det er 
koselig med juleeventyr og 
spenning. Men julebasert 
fakta med Guds forklaring er 
noe helt annet.

Så står juleutfordringen igjen. 
Maria gjemte alt hun hørte og 
opplevde, i hjertet sitt ”og 
grunnet på det”, leser vi i vers 
19. Å følge hennes eksempel 
kan bli mer enn stemning og 
fantasireise hos oss også. 
Som opplyste mennesker vil 
vi vel bygge livet på fakta og 
ikke hylle oss inn i eventyr?

Juleverset kan realisere ut-
fordringen i ditt og mitt liv 
denne julen. Her har vi fram-
tid og håp. Etter denne bøn-
nen får vi gledelig jul: Han er 
Frelser min!

Å Jesus, du barnlill, 
deg lenges jeg så til! 
Kom, trøst meg allesinne, 
tred inn om her er smått,
la meg deg se og finne, 
å, da har jeg det godt! 
Drag meg etter deg! 
/:Drag meg etter deg! :/ 

Returadresse:
Døves Blad
Boks 2305 Hansaparken
5828 BERGEN

Av tidligere generalsekretær i Indremisjonsforbundet, Karl Johan Hallaråker

Bibeltekst: Lukas 2, 1-20

Faktabasert julefeiring

Det skjedde i de dager at det 
gikk ut befaling fra keiser 
Augustus om at hele verden 
skulle innskrives i manntall. 
Denne første innskrivningen 
ble holdt mens Kvirinius var 
landshøvding i Syria. Og alle 
dro av sted for å la seg inn-
skrive, hver til sin by.

Josef dro da fra byen Nasaret i 
Galilea opp til Judea, til Davids 
by Betlehem, siden han var av 
Davids hus og ætt, for å la seg 
innskrive sammen med Maria, 
som var lovet bort til ham, og 
som ventet barn.  Og mens 
de var der, kom tiden da hun 
skulle føde, og hun fødte sin 
sønn, den førstefødte. Hun 
svøpte ham og la ham i en 
krybbe, for det var ikke husrom 
for dem.

Det var noen gjetere der i 
nærheten som var ute på 
marken og holdt nattevakt 
over flokken sin. Med ett sto 
en Herrens engel foran dem, 
og Herrens herlighet lyste om 
dem. De ble overveldet av 
redsel. Men engelen sa til dem: 
«Frykt ikke! Se, jeg forkynner 
dere en stor glede, en glede 
for hele folket: I dag er det 
født dere en frelser i Davids 
by; han er Messias, Herren. 
Og dette skal dere ha til tegn: 
Dere skal finne et barn som er 
svøpt og ligger i en krybbe.» 
Med ett var engelen omgitt 
av en himmelsk hærskare, 
som lovpriste Gud og sang: 
«Ære være Gud i det høyeste, 
og fred på jorden blant men-
nesker Gud har glede i!»
Da englene hadde forlatt dem 
og vendt tilbake til himmelen, 
sa gjeterne til hverandre: «La 

oss gå inn til Betlehem for å se 
dette som har hendt, og som 
Herren har kunngjort for oss.» 
Og de skyndte seg av sted og 
fant Maria og Josef og det 
lille barnet som lå i krybben. 
Da de fikk se ham, fortalte 
de alt som var blitt sagt dem 
om dette barnet. Alle som 
hørte på, undret seg over det 
gjeterne fortalte. Men Maria 
tok vare på alt som ble sagt, 
og grunnet på det i sitt hjerte. 
Gjeterne dro tilbake. De lovet 
og priste Gud for alt de hadde 
hørt og sett; alt var slik som 
det var sagt dem.

Har du kjøpt Tuss og Troll 
eller Smørbukk til jul? ”Det 
var en gang…” Slik begynner 
eventyrene. De kan skape 
stemning og fellesskap i 
hjem og familie. Spennende 
fortellinger om eventyrlige 
hendelser og uvanlige resul-
tater. Askeladden vinner prin-
sessen og halve kongeriket. 
Det mektige trollet må alltid 
gi tapt. Smørbukk kommer 
alltid ned med beina på jorda. 

Han har alltid en løsning til 
slutt. – Men det er altså bare 
eventyr, ikke fakta!
Julebudskapet er annerledes: 
Jul handler om Guds fakta, 
Guds forklaring og Guds ut-
fordring.
Bibelens juleevangelium for-
teller om den gangen. ”Det 
skjedde i de dager at det 
gikk ut befaling fra keiser 
Augustus,” leser vi i Luk 2. 
Juleevangeliet forteller om 
Guds hendelse på en bestemt 
tid og på et bestemt sted, i 
Betlehem i Judea. Fire ganger 
gjentar Lukas at han forteller 
fakta: Det er et faktum at 
Jesus ble født i Davids by. Det 
er et faktum at det skjedde 
mens Augustus var keiser i 
Romerriket og Kvirinius var 
landshøvding i Syria. Det er 
et faktum at englene sang for 
gjeterne ute på Betlehems-
markene. Det er et faktum 
at gjeterne fant barnet, Maria 
og Josef slik englene fortalte. 
Jesus ble født i Guds time. 
Stedet var kunngjort århund-
rer i forveien (Mika 5,1). 


