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Av Per Walle

Sommer-minner

Sommeren er en god tid for besøk. Her er 
bilder fra to fine opplevelser, som jeg er 
takknemlig for at jeg fikk være med på.

Arvid Somby og hans venninne Gunn-Heidi har 
besøk av døvekapellan Jarl Åge Tjørn. Det var en 
hyggelig samtale i leiligheten til Arvid i Tromsø.

Fra venstre ser vi: Terje Brendeløkken, Sverre Nordgård, Ragnar Sørensen og 
Døvekapellan Jarl Åge Tjørn. Vi hadde en flott opplevelse på tur til Reinøya, 
nord for Tromsø.

Dette var den første kommentaren som 
fikk meg til å tenke på at den hvite preste-
drakten ikke er så praktisk for døvekirken. 
Vedkommende som sa dette var riktignok 
svaksynt, men ville gjerne avlese presten 
direkte. Også svaksynte døve har rett til 
enmaksimal kommunikasjon i kirken. 
Kommentaren slapp meg aldri.

Helt fra jeg begynte i døvekirken har jeg 
hørt at det mørke klær gjør det lettere for 
døve å avlese tegnspråk. I døvekirken bru-
ker vi likevel den hvite prestekjolen uten 
å tenke over at den gjør det vanskeligere 
å avlese prestens tegn.  Har vi innrettet 
oss mot bedre vitende – på hørendes 
premisser?

”Hvor ble det av den gamle svarte 
prestedrakten?” får jeg av og til som svar 
når jeg spør hva folk synes om den nye 
prestedrakten.  Den gav god kontrast, selv 
om det synes litt komisk med den hvite 
”tallerkenen” rundt halsen.  Den svarte 
drakten var egentlig en slags uniform og 
kirken ville etter hvert ha en prestedrakt 

”Jeg så ikke prestens tegn…”

Tekst og foto:
Døvekapellan Jarl Åge Tjørn

som også var et symbol.  Den nye hvite 
skal minne oss om dåpen / dåpskjolen og 
tilgivelsen som vi får kle oss i for Jesus 
Kristi skyld gjennom hele livet. Dette er 
viktig også i døvekirken. Derfor vil vi 
ikke gå tilbake til den gamle svarte.

I Trondheim prøver vi nå med en va-
riant som skal gjøre avlesningen lettere. 
Vi beholder den hvite drakten, men setter 
inn et grått felt midt foran slik at det skal 
bli sterkere kontrast der de fleste tegnene 
gjøres. Dette feltet skal ha samme farge 
hele året for det hører nå til prestedrakten 
i døvekirken. Så skal stolaene skifte farge 
som før.  

Foreløpig er det mange positive tilba-
kemeldinger på forsøket. Flere uttrykker 
at det er blitt lettere å avlese og at det nye 
utgjør en helhet.  Både leder i Prestefore-
ningens liturgiske nemnd og Oslo Biskop 
stiller seg positiv til å gjøre forsøk som 
gjør kommunikasjonen i kirken lettere for 
døve. Har du kommentarer til prestekjo-
len så vær så god  - ta gjerne kontakt.
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Døvemisjonsarbeidet
på Madagaskar

Støtt innsamlingsaksjonen
for døve på Madagaskar

Døvemisjonen
Døvekirken

Fagerborggaten 12, 0360 Oslo

Bankgiro:

6029.09.52959 Noen dager trenger jeg litt 
hjelp til å komme i gang!

Valgets kval

Kvalen er et stort dyr, 
og den aller største er valgets kval.

Det er valg til storting og menighetsråd i høst. Når bladet er trykket 
er stortingsvalget over. Så er det kanskje tid for refleksjon: hva var 
grunnlaget for vår stemmegivning? Stemte vi på det parti som lovet 
det beste for vår egen privatøkonomi? Eller tenkte vi på hvilken 
politikk som er den beste for samfunnet?

Jeg savner det mer overordnede perspektivet: Hva er målet for de 
valg vi gjør? Hvilket samfunn ønsker vi? Hvis vi ikke vet hvor vi 
skal er det det samme hvor vi går. Da er ikke våre valg viktige.
Jeg har også en følelse av at politikerne mer og mer behandler oss 
som kunder og konsumenter. Før ble vi betraktet som borgere. Å 
stemme var å gjøre sin borgerplikt. Da handler det om at vi sammen 
tar ansvar.

Når vi skal velge menighetsråd handler det også om dette: at vi tar 
ansvar sammen. Vi har et felles ønske om at vi får menighetsråd 
til beste for døvekirken. Det har jeg tro på, for vi har hatt mange 
dyktige og engasjerte rådsmedlemmer i siste perioden. Noen gir seg 
etter denne perioden, andre fortsetter, og nye kommer til. Sammen 
skal vi jobbe til beste for døvekirken i de neste fire årene. Da er 
det viktig at vi ser både hva som er viktig for den enkelte menighet 
og for kirken som helhet. For vi skal bygge fellesskap. Det er det 
kirken handler om: fellesskap med Gud, og med hverandre. Godt 
valg!

laha
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Tekst og foto: Ingrid Karlgåtd Moxness

Nordisk døveprestmøte 2005 ble arran-
gert ved Porvoo (Borgå) i Finland. Tema 
som ble tatt opp var ikke-verbal kommu-
nikasjon, fortellende forkynnelse og CI. 
Bildet viser deltakerne utenfor den første 
døveskolen i Porvoo.

all din kraft og av all din forstand, og 
din neste som deg selv.” Da sa Jesus: 
”Du svarte rett. Gjør det, så skal du 
leve.” Men den andre ville rettferdig-
gjøre seg og spurte: ”Hvem er så min 
neste?” 

Jesus tok spørsmålet opp og sa:  
En mann gikk fra Jerusalem ned til 
Jeriko. Da falt han i hendene på rø-
vere. De rev klærne av ham, skamslo 
ham og lot ham ligge der halvdød. 
Nå traff det seg slik at en prest kom 
samme vei; han så ham, men gikk rett 
forbi. Det samme gjorde en levitt; han 
kom, så mannen og gikk forbi. Men 
en samaritan som var på reise, kom 
også dit han lå; og da han fikk se ham, 
syntes han inderlig synd på ham. 

Han gikk bort til ham, helte olje og 
vin på sårene hans og forbandt dem, 
løftet ham opp på eselet sitt og tok 
ham med til et herberge og pleiet ham. 
Neste morgen tok han fram to denarer, 
gav dem til verten og sa: ”Sørg godt for 
ham; og må du legge ut mer, skal jeg 
betale deg når jeg kommer tilbake.”  Hvem av disse tre synes du nå viste 

seg som en neste for ham som ble 
overfalt av røvere? 

Han svarte: ”Den som viste barm-
hjertighet mot ham.” Da sa Jesus: ”Gå 
du bort og gjør likeså.”

På Nordisk døveprestmøte 
i Finland i august holdt Pertti 
Luumi et glimrende foredrag om 
fortellingen. 
Han påpekte at den bibelske
fortellingen inneholder allerede
budskapet og fortolkningen, og at 
beskrivelsen er fortellingens fiende 
nummer en. Derfor skal en bibel-
tekst få møte oss uten ytterligere
kommentar denne gang. Likevel, ett 
punkt til hjelp for vår refleksjon om 
denne fortellingen: sier den noe
om hvordan Gud møter meg?

HUSK  å  melde  adresseforandring!

Lukas 10, 25-37

Da stod en lovkyndig fram og ville 
sette Jesus på prøve. ”Mester, sa han, 
hva skal jeg gjøre for å få evig liv?” 
”Hva står skrevet i loven?” sa Jesus. 
”Hva leser du der?” Han svarte: ”Du 
skal elske Herren din Gud av hele 
ditt hjerte og av hele din sjel og av 
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har teksttelefon for 
døve: 

55 32 56 97
åpent  alle dager kl. 

08-23, noen dager hele 
døgnet. Ingen får vite 
hva du snakker om.

SOS-melding: 
www.kirkens-sos.no

Høsten 2005 inviterer Døves 
menighet i Stavanger barn i 
alderen 9-12 år med på en 
spennende ”Skattejakt”. Sam-
lingene er gratis, og vil finne 
sted ca. hver 3. uke i Stavan-
ger og hver 3.uke/4.uke i Kris-
tiansand.  Skattejakten er et 
3-årig prosjekt som er en del 
av en stor reform innenfor 
Den norske kirke. Reformen 
ble vedtatt av Stortinget 
 våren 2003. 

Hva gjør vi på samlingene?
Vi begynner samlingene med et godt 
måltid. Etterpå får barna lete etter vår 
flotte skattekiste ved å følge skatte-
kartet. Når kisten er funnet, åpner 
vi den sammen. I kisten finner vi 
mange spennende ”skatter”. Etterpå 
får barna lage forskjellige ting knyttet 
opp mot kjente historier og personer i 
Bibelen. Vi avslutter samlingene med 
å åpne en av lukene i ”Det hemmelige 
skrinet”…..

Dersom du har noen spørsmål om 
samlingene, ta kontakt med prosjekt-
leder Gunn Heidi Dybdahl tlf 51 53 
05 49, Mob 93 88 33 40 eller e-mail 
gunn.heidi.dybdahl@dovekirken.no

Fremdeles er ikke alle formalitetene på plass, men et foreløpig utvalg ble 
opprettet i mars. Det har begge Agderfylkene som sitt område, og har 
følgende medlemmer: Tone B. Gundersen , Berit Øyen , Henry Lillejorde. 
Berit  er leder og sekretær, Henry nestleder og Tone vararepresentant.

Spennende tilbud til barn 
i Stavanger og Kristiansand

For hvor din skatt er, der vil også ditt hjerte være.
Luk.12,34

Døvekirkenes 
fellesråd gjorde 
et vedtak i sitt møte 
29. september i fjor 
hvor det heter at de 
”går inn for at det 
opprettes menighets-
utvalg i Kristiansand 
fra 01.01.05”.

vær med å støtte døve-
skolene på Madagaskar!

du kan bli fadder for gassiske 
skolebarn: 
Kr 180,- pr. måned gir hjelp til 
foreldre som ikke har penger til å 
sende sine barn til døveskolen.

du kan være med å gjøre 
ferdig døveskolen i Morondava:
Døve i Norge har vært med å 
bygge skolen. Bygningen står nå klar, 
men det trengs tilkobling til strøm 
og vann, og innredning i internat 
og klasserom. Utearealene trenger 
forskjellig sportsutstyr.

Ta kontakt med døvekirken!
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  Økonomi i døvekirken

Det er ledig plass i bladet for flere støtteannonser, 
fast eller for en enkelt gang. Kontakt redaktøren for 
nærmere informasjon.

døpte
Østenfjelske:

5. juni: Trine Schöll Brede, Stiftelsen 
Signo, Andebu
21. august: Noah Vidnes Høiberg.

Vestenfjelske:
31.juli: Sondre Rodrigo Martinussen 
Oriola
14.august: Amalie Kristine Lexander

Nordenfjelske:
12. juni: Markus Nordland Arnesen

vigde 
Østenfjelske: 

20. august i Sand kirke, Nord-Odal: 
Øygunn Vik og Espen Bunes

Vestenfjelske: 
2. juli: Eva Vågen og Frode 
Holgersen, Kvinnherad kyrkje
2.juli: Birte Schieldrop og Are 
Dyrhaug, Os kyrkje, Hordaland
13.august: Veronica Voldsund 
og Bjarte Lunde Troland, 
Johanneskirken i Bergen

døde
Østenfjelske:

22. juni: Gudrun Moon. 
29. juli: Sem kirke, Helene Larsen. 
9. august: Margit Bølstad. 
2. september: Ida Ellen Løken, 
Vestre krematorium.

Vestenfjelske:
30.juni: Normann Skålevik, Sælen 
kirke
12.august: Borghild Sikko

Hvor ikke annet er angitt har hand-lingen 
funnet sted i vedkommende døvekirke. 
Listen er basert på innsendte opplysninger 
fra døvedistriktene.

Den økonomiske situasjonen i døvekirken er anstrengt. Det betyr blant annet 
at det ikke settes inn full vikar ved ledighet. Bergen døvekirke er uten fast 
kirketjener og et synlig resultat er ugresset som møter besøkende til kirke 
og døvesenter. 

A
S

RAGNHILD THORSHEIM KRISTING

Vi kan hjelpe med rådgivning/
tilrettelegging ved begravelser/bisettelser

HELE DØGNET

Tlf. 55 28 05 22GRAVFERDSHJELPEN

Støtt våre annonsører!
Våre annonsører støtter oss!

Hagerupsvei 32x, 5093 BERGEN

Felleslegatet for Døve
Du kan søke om støtte

Ta kontakt med:
Hans Kr. Hønsvall,

Postboks 192,
3201 Sandefjord

www.felleslegatet.no

E-post:
hans.k.honsvall@colorline.no

Bruk stemmeretten!
I høst er det valg på menighetsråd og menighetsutvalg.

Se på side 7 når det er valg i din menighet.



7

DøvesBlad 
 

  Kalender 

Listen er basert på innsendte 
opplysninger fra døvedistrik-
tene. Følg også med på NRK 
tekst-TV for mer informasjon.

Legg merke til dato for
menighetsrådsvalg

i din menighet!
Bruk stemmeretten!

Godt valg!

Oslo Døvekirke
• Gudstjenestene planleg-
ges av frivillige og ansatte 
torsdag kl. 16.00 – 18.00 før 
søndagens gudstjeneste.

• Gudstjenesteverkstedet 
begynner med middag kl 
16.00.

Søndag 11 sept. kl 11.00

Søndag 25 sept. kl 11.00
” DØVES DAG ” 
Sted: Mariakirkeruinene ved 
vannspeilet i Middelalderpar-
ken i Gamlebyen i Oslo. 
Kirkekaffe i Oslo ladegård. 
Samarbeid med ODF.

Søndag 9. okt. kl 11.00

Søndag 23 okt. kl 11.00
”BARNAS DAG - GUDS-
TJENESTE”
MENIGHETSRÅDSVALG 
ETTER GUDSTJENES-
TEN.

Søndag 6 nov. kl 18.00
ALLEHELGENS-
GUDSTJENESTE.

Søndag 20 nov. kl 11.00
GUDSTJENESTE.

TELEMARK
Torsdag 3 nov. kl 19.00
Høsttakkegudstjeneste i Te-
lemark døveforening.  Elever 
og lærere ved Myrene skole 
deltar.

HALLINGDAL 
Søndag 18 sept. kl 11.00
Høsttakkegudstjeneste i Vats 
fjellkyrkje
Lunsj på Bergsjøstølen
Påmelding på SMS 
90858212

VESTFOLD
Søndag 16 oktober
DØVES KULTURDAGER 
I TØNSBERG
Friluftsgudstjeneste på 
Slottsfjellet kl 12.00
KIRKEKAFFE ETTER 
GUDSTJENESTEN. 
VALG PÅ MENIGHETS-
UTVALG I VESTFOLD 
ETTER GUDSTJENES-
TEN.

Stavanger Døvekirke
18. sept.  kl. 11.00: gudstje-
neste ved Asgeir Straume, 
offer til menighetsarbeid.
Presentasjon av kandidater til 
menighetsrådet.

9. okt. kl. 11.00: gudstjeneste 
ved Asgeir Straume
30. okt. kl. 11.00 gudstjeneste 
ved Terje Johnsen, nattverd.

20. nov. kl. 11.00: gudstje-
neste ved Asgeir Straume, 
nattverd

11. des. integrert gudstjeneste 
i Oddenes kirke, Kristiansand 
ved Asgeir Straume.

Åpen kirke i Stavanger 
Døvekirke hver tirsdag kl 
11 – 13 

Menighetskveld i Bergen 
døvekirke 25. sept. kl 18:
Film om apostelen Paulus. 
Bevertning og sosialt sam-
vær. Velkommen!

Åpen kirke i Bergen døve-
kirke tirsdager kl 10.30 på 
dager med pensjonisttreff. 

VALG AV NYTT 
MENIGHETSRÅD
i Bergen blir etter gudstjenes-
ten 23. oktober.

2. okt. kl 18: Gudstjeneste
16. okt.på Klosterbakken 
Gudstjeneste
30. okt. kl.18: Gudstjeneste 
MENIGHETSRÅDSVALG
13. nov. kl.11: Gudstjeneste
27. nov. kl.18: Lysmesse
11. des. kl.11: Gudstjeneste
24. des. kl.15: Familieguds-
tjeneste

Rødbygget
20. sept. kl 10.30: Hyggetreff
4. okt. kl 10.30: Hyggertreff
11. okt. kl 19: Menigh.kveld
18. okt. kl 10.30: Hyggetreff
1. nov. kl.10.30: Hyggetreff
15. nov. kl.10.30: Hyggetreff
29. nov. kl.19: Temakveld
13. des. kl.10.30: Hyggetreff

Steinkjer - Egge kirke
2. oktober kl 11 Gudstjeneste 
Per Walle

Bodø – Rønvik kirke
23. oktober:  Gudstjeneste kl 
11 Per Walle

Mo i Rana – Selfors kirke
23. oktober Gudstjeneste kl 
11 Asgeir Straume

Besøk av australsk 
døvemisjonær
Noen vil huske at vi for noen 
år siden hadde besøk av Ne-
vill Muir som har arbeidet 
tett sammen med Aslaug 
Kristiansen.  Han kommer til 
Trondheim og skal ha møte på 
Rødbygget den 11. oktober kl 
19. Det blir et spennende møte 
med en som kjenner døves situ-
asjon i mange land og brenner 
for å gi dem evangeliet.

Tromsø
30. oktober kl. 11: Gudstje-
neste i Normisjon. Valg på 
Menighetsutvalg. 

Bergen døvekirke
9. okt. kl 11 gudstjeneste med 
”tegn til tale” v/ Lars Hana
23. oktober kl 11 gudstjeneste 
på tegnspråk v/ Lars Hana

6. nov. kl 18 (Allehelgens-
dag) gudstjeneste med  ”tegn 
til tale” v/ Tom S. Tomren
27. november kl 11 familie-
gudstjeneste på tegnspråk v/ 
Tom S. Tomren

11. desember kl 18: Lysmesse 
på tegnspråk v/ Lars Hana

Fredag 16. – søndag 18. 
september: Døvestevne i 
Sandane, Nordfjord.
I forbindelse med døve-
stevnet blir det gudstjeneste 
søndag 18. september kl 11 i 
Gimmestad kirke. Gudstje-
nesten blir skrivetolket.

MØRE
Gudstjenester høsten 2005:
11. sept. kl.11: Ørsta kirke, v/ 
Jostein Enger og Odd Erling 
Vik Nordbrønd. Kirkemiddag 
etterpå.
18. sept. kl.11: Sandane, i 
forbindelse med døvestevnet
23. okt. kl.11: Volsdalen kirke 
i Ålesund, v/  Odd Erling Vik 
Nordbrønd. Nattverd. Menig-
hetsrådsvalg.  Kirkekaffe.
30. okt. kl.11: Molde (kirke 
ikke bestemt), v/ Odd Erling 
Vik Nordbrønd.  Menighets-
rådsvalg.  Kirkekaffe.
13. nov. kl.18: Volsdalen 
kirke i Ålesund, v/ Odd Er-
ling Vik Nordbrønd og Arvid 
Helle. Nattverd. Kveldsmat.
4. des. kl.18: Volsdalen kirke 
i Ålesund.  Lysmesse v/ Odd 
Erling Vik Nordbrønd.
Nattverd. Kveldsmat.

Åpen kirke i Volsdalen men-
ighetshus, Ålesund., følgende 
onsdager kl 11-14: 28. sept., 
26. okt., 30. nov., 14. des. 

Døvekirken 
i Trondheim:
18. sept. kl 12: Familie-
gudstjeneste på døvehytta i 
Bymarka
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   Døves menigheter
DØVEPROSTEN

Adresse: Fagerborggt 12, 0360 Oslo

Terje J. Johnsen, døveprost
Teksttelefon 23 33 43 30
Telefon 23 33 43 43
Mobiltelefon 92 83 13 58
e-post  
terje.j.johnsen@dovekirken.no
Faks 23 33 43 33
Faks mobil 92 87 14 89

Maria Aase, rådgiver
Teksttelefon  23 33 43 30
Telefon 23 33 43 40
Faks 23 33 43 50
e-post: maria.aase@dovekirken.no

DØVEKIRKENES 
FELLESRÅD

Adresse: Fagerborggt 12, 0360 Oslo
Tor Einar Lie, kirkeverge
Teksttelefon 23 33 43 30
Telefon 23 33 43 53
Faks  23 33 43 50
Mobiltelefon 41 42 13 41
e-post: kirkevergen@dovekirken.no

Dmitry Katsnelson, konsulent
Teksttelefon 23 33 43 30
Faks 23 33 43 50
epost: 
dmitry.katsnelson@dovekirken.no

ØSTENFJELSKE
DØVEDISTIRKT

DØVES mENIghET, OSLO
Adresse: Fagerborggt 12, 0360 Oslo
Teksttelefon 23 33 43 30
Telefon 23 33 43 20
Faks 23 33 43 50
e-post:  
doves.menighet.oslo@dovekirken.no

Roar Bredvei, døveprest
Tlf direkte  23 33 43 24
Teksttelefon 23 33 43 31 
Mobiltelefon 90 85 82 12
e-post: roar.bredvei@dovekirken.no

Øyvind Aspen, døvekateket
Ttlf   23 33 43 32
Tlf 23 33 43 22 
Mobiltelefon 97 50 58 06
e-post direkte: 
oyvind.aspen@dovekirken.no

Randi Andresen, døvediakon
Tlf direkte 23 33 43 23
Teksttelefon 23 33 43 33
Mobiltelefon:  90 05 08 69
e-post direkte:
randi.andresen@dovekirken.no

Hege R. Lønning, daglig leder 
(vikar)
Ttlf 23 33 43 30
Mobiltelefon  95 20 99 06
Dimitri Katsnelson, konsulent
Se Døvekirkenes fellesråd (over)
Kjell Omahr Mørk, kirketjener
Epost direkte:
kjell.omahr.mork@dovekirken.no
Karl Robertsen, barne-, 
ungdoms- og poesimedarbeider
Teksttelefon 23 33 43 37
Telefon 23 33 43 27
Mobiltelefon 98 40 80 52
e-post: 
karl.robertsen@dovekirken.no.
Ellen Marie Hol, organist
Mobiltelefon  92 61 99 68
Olga Papalexiou, danser
Mobiltelefon   98 49 09 19
Erik Andresen, vaktmester
Mobiltelefon  48 26 68 64
Hakim Aggoun, vaktmester
Mobiltelefon  98 85 54 72

SØR-VESTENFJELSKE 
DØVEDISTRIKT

DØVES mENIghET, STaVaNgER
Kirke og postadresse:
Sandeidgaten 10, 4012 Stavanger
Besøksadresse: 
Saudagaten 11 (Døves Hus)
Telefon 51 53 05 48
Teksttelefon 51 56 22 36
Telefaks 51 56 21 40
e-post: doves.menighet.stavanger@
dovekirken.no

døveprest
Telefon og fax  51 56 21 40
Teksttelefon direkte 51 56 22 36

Gunvor Høiby Abelsnes, 
daglig leder / menighetsarbeider
Telefon 51 53 05 48
Mobiltelefon 48 10 55 58

Gunn Heidi Dybdahl, kateket
Telefon 51 53 05 49
Mobiltelefon 93 88 33 40
e-post: gunn.heidi.dybdahl@
dovekirken.no

Bjørn Jerstad, vaktmester/
kirketjener
Mobiltelefon 97 03 68 66

Arnstein Overøye, liturgisk leder
Mobiltelefon 95 96 69 20

VESTENFJELSKE 
DØVEDISTRIKT

DØVES mENIghET, BERgEN
Adresse: 
Postboks 3119, Årstad, 5829 Bergen
Besøksadresse: Kalfarveien 77
Telefon 55 56 41 40
Faks 55 56 41 42
Mobiltelefon 91 69 08 63
e-post: doves.menighet.bergen@
dovekirken.no

Lars Hana, døveprest
Ttlf direkte 55 56 41 25
Tlf direkte 55 56 41 24 
Mobiltelefon 90 11 36 82
e-post direkte:
lars.hana@dovekirken.no

Tom Sverre Tomren, døvekapellan 
Ttlf direkte 55 56 41 27
Tlf direkte 55 56 41 26 
Mobiltelefon 90 04 96 96
e-post direkte:
tom.s.tomren@dovekirken.no 

Guri Kaland Sværen, daglig leder
Ttlf direkte 55 56 41 21
Tlf direkte 55 56 41 20
Mobiltelefon 91 69 08 63

Bjørg Karin Husa, kirketjener 
(permisjon)
Tlf direkte 55 56 41 28
Berge Osnes, organist (permisjon)
Tlf direkte 55 56 41 28

Døvekirkens skolefritidsordning
Teksttelefon 55 56 41 31
Telefon 55 56 41 30
Faks 55 56 41 32
e-post: sfo.bergen@dovekirken.no
Ann-Karin Voldsund, leder
Anette Mortensen, assistent 
Hilde Nygård 

DØVES mENIghET, mØRE
Pb 5121 Larsgården, 6021 Ålesund
Besøksadresse:
Volsdalen kirke/menighetshus 
e-post:
doves.menighet.more@dovekirken.no

Odd Erling Vik Nordbrønd, 
døvekapellan 
Tekstelefon  70 11 45 69
Telefon 70 11 45 66
Faks 70 11 45 51
e-post: odd.erling.nordbrond@
dovekirken.no
Mobiltelefon 95 07 83 62

Ingunn Helland, sekretær

NORDENFJELSKE 
DØVEDISTRIKT

DØVES mENIghET, TRONDhEIm
Adresse : Pb 2802, 7432 Trondheim
Besøksadresse kirke,Klæbuveien 43
Besøksadresse kontor: Bispegata 9
Teksttelefon 73 53 67 30
Telefon 73 51 60 77
Faks 73 52 90 56
e-post: doves.menighet.trondheim@
dovekirken.no

Per Walle, døveprest
Ttlf direkte 73 52 22 68
Tlf direkte 73 52 08 30 
Mobiltelefon 95 86 75 64
e-post: per.walle@dovekirken.no

Heidi Merete Baird, døvekapellan
(permisjon)
Ingrid Karlgård Moxness, daglig 
leder
Johan Fjellestad, kirketjener
Mikal Urgård, prosjektleder
Ttlf direkte 73 52 22 69
e-post: mikal.urgård@dovekirken.no

DØVES mENIghET, 
NORD-NORgE
Adresse: Pb 644, 9257 Tromsø 
Besøksadresse kontor: Sjøgata 2

Jarl Åge Tjørn, døvekapellan 
Ttlf 77 61 53 03
Tlf 77 68 77 23
Fax  77 68 45 06
Mobiltelefon 92 65 54 19
e-post: 
jarl.age.tjoern@dovekirken.no

Stiftelsen Signo
Døveprest: Arne Christian Halseth
Sukke gård, 3158 Andebu
Mobiltelefon 90 75 25 54
e-post:
arne.christian.halseth@signo.no
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  Bokanmeldelse

I sin omtale bak på boken, skriver for-
laget at boken er en revisjon av ”Når 
noen ikke hører”. Grønlie skriver selv 
i forordet: ”Det meste i boken er om-
skrevet og flyttet på”. En rask sam-
menligning av innholdsfortegnelsene 
viser at den er forholdsvis lik, men 
stoffet er utvidet med alle endringene 
som er skjedd siden ”Når noen ikke 
hører” kom ut i 1995. Dette gjelder 
særlig innen opplæring, rehabilitering 
og hørselstekniske fremskritt. I 1995 
leser vi om cochlea-implantat at det 
”er hovedsakelig interessant for 
voksne døvblitte som savner kontakt 
med orienterende lyd”. I dagens bok 
er det redegjort for den store utviklin-
gen som har vært på området og også 
henvist til annet nytt stoff om CI. Det 
gode stikkordregisteret gjør det lett å 
følge et tema fra kapittel til kapittel 
gjennom boken.

I tillegg til hørselstekniske fremskritt, 
er kanskje de største endringene 
skjedd innen opplæringsfronten. I 
1995 finnes hovedoverskriftene ”Sko-
legang i lokalmiljøet” og ”Skoler for 
hørselshemmete”. I dagens utgave er 
dette samlet under ”Skolegang”. Ka-

Sissel Marit Grønlie: 

Uten hørsel? 
En bok om hørselshemming
(ANMELDT AV GURI KALAND SVÆREN)

Som mor til en tidligere elev ved Hunstad skole og som en som har 
hatt stor glede av ”morene” (beskrevet øverst på s.179) og som en 
som har lest ”Når noen ikke hører” nesten i filler, ble jeg svært glad 
da jeg ble spurt om å  anmelde ”Uten Hørsel?”

pittel 12 ”En skole for alle?” starter 
med en viktig problematisering av 
begrepene ”integrering” og ”inklu-
dering”. Dagens overflatiske omgang 
med begrepene uthuler den rådende 
ideologien: ”Mennesker er ulike, men 
likeverdige”. De forskjellige opplæ-
ringstilbudene, inkludert barnehage, 
blir gjennomgått og konklusjonen er  
at det finnes ikke noe fasitsvar på 
hvordan hørselshemmete barn skal 
få sin opplæring. Familiene må selv 
finne ut av hva som er minst drama-
tisk og oppleves som mest positivt. 
Det essensielle er at barnet ”befinner 
seg i en undervisningssituasjon som 
gir ham mulighet til å være i interak-
sjon, gjøre seg nytte av undervisnin-
gen, lykkes som døv og bli faglig 
evaluert”.

Hva som ellers er viktig i boken? 
– egentlig alt, fordi den tar for seg 
på hvilken måte hørselshemming 
påvirker både den hørselshemmete 
og omgivelsene.

Språklig og faglig sett er boken lett-
lest, men valget av skrifttypen goudi 
i 10 punkt, gjør selve leseproses-

sen tyngre enn nødvendig. Likevel 
– boken anbefales på det varmeste. 
Forlaget sier at boken er ment for 
”studenter i audiopedagogikk, tegn-
språkstudier og døvetolkutdanning og 
andre som i sin utdanning og arbeid 
bør vite noe om hva hørselshemming 
innebærer”. Det er jeg hjertelig enig i, 
men jeg tillater meg å utvide gruppen 
til å gjelde alle som  kommer i kontakt 
med mennesker med kommunikas-
jonsvansker. Det er kommunikasjon 
denne boken handler om, dypest 
sett. Jeg vil illustrere påstanden på 
følgende måte: 

- ”Begrepsutvikling er en betingelse 
for tanke og refleksjon og for ut-
vikling av ferdigheter i samtale 
og lesing, altså for tilegnelse og 
utveksling av informasjon og 
kunnskap. Vi trenger begreper for 
å begripe det vi erfarer. Begreps-
utvikling forutsetter språkmiljø.” 
(s. 12, øverst) 

- ”Og menneskehjernen er fan-
tastisk. Den vet hva den vil, og 
tilpasser seg med det den har av 
redskaper, når den bare får lov.” 
(nederst i forordet)
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  Rådgivningskontor

Sitatet
Rundt omkring i distriktet er 
det lite kompetanse på døvhet 
og hørselshemning. Mange 
vet ikke engang at de ikke vet.

Roald Synnevåg, 
Aetat, ved åpning av Rådgivnings-

kontoret for hørselshemmede i Bergen.

6. september var det åpning av nytt 
rådgivningskontor for hørselshem-
mede på Engen senteret i Bergen. 
Dette er et kontor som døve selv har 
kjempet frem gjennom sine organi-
sasjoner, og også Døves Menighet 
og Stiftelsen Signo har vært viktige 

Daglig leder i Døves Menighet i Bergen, Guri Kaland Sværen, hilste Mary-Ann Grønås med 
å overrekke gave fra menigheten og ønske lykke til med arbeidet.

rådgivningskontor 
i bergen er åpnet

aktører. Mary-Ann Grønås er ansatt 
som leder for kontoret, som foreløpig 
får to ansatte. Hun har de siste årene 
vært ansatt som  menighetssykepleier 
i Døves Menighet i Bergen. At stillin-
gen hennes, som har vært lønnet av 
kommunen, er overført til kontoret 

har vært med å gi grunnlag for å få 
til opprettelsen av rådgivningskonto-
ret.  Menighetsrådet har gått med på 
denne overføringen fordi en mener 
oppgavene som utføres er et offentlig 
ansvar. Når ikke det offentlige tok 
ansvar gjorde menigheten det med 
å opprette menighetssykepleierstil-
lingen, og fikk denne finansiert av 
kommunen. Nå var tiden inne til å 
komme et skritt videre. Samtidig 
er det beklagelig for menigheten å 
miste stillingen. Menighetsrådet har 
sagt tydelig at de ser det som viktig 
at rådgivningskontoret også følger 
opp den utadrettede virksomheten 
som menighetssykepleieren har 
stått for.

Besøk fra misjonskomite-
en ved  Norunn og Rune. 

De fortalte om arbeidet 
på Madagaskar. Flere 

av ungdommen etterlyste 
Madagaskar tur.

(Sara, Odd og  
 Kathrin) 
VI fikk møte Biskop 
Bondevik i Molde 
Domkirke. Flere av 
ungdommen hadde 
mye å spørre om.

Ungdomsleir i vestnes
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      UNGDOMSLEIR
Foto:

Nordbrønd og Tomren

Årets ungdomsleir ble arrangert i begynnelsen av august på 
vestnes ved Molde. her følger noen glimt fra leiren.

Klatring i Tomrefjordhallen.

Deltakere og ledere samlet på Varden, Moldes tak.

En gruppe gikk på tinde bestigning på fjellet 
”Hesten”. Tomrefjorden i bakgrunnen

Fra kveldsgudstjensten i Vestens kirke fredags 
kveld (med nattverd).

Leking er viktig: 
Her leker vi Blitz-demonstrasjon .
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  Siden sist 

Fra venstre: Ida Aspaas, Lise Pedersen, Tonje Øie og Magnus 
Kokaas.

24. april hadde døveprest Georg Abelsnes sin siste 
gudstjeneste i Kristiansand. 

Gudstjenesten ble holdt på døvesenteret, der det var stor 
oppslutning. Døve fra både Arendal og Kristiansand dø-
veforening møtte opp.

Det var mange taler og presten fikk med seg mange 
gode ord som varmet, mange gaver og blomster fikk 
han med seg hjem.

ny døveprest i stavanger
I sitt møte 5. september har Oslo bispedømmeråd 
ansatt Jarl Åge Tjørn som ny døveprest i Sør-vesten-
fjelske døvedistrikt. Han er nå døvekapellan i Tromsø, 
og det er foreløpig uklart når han vil begynne i den 
nye stillingen.

Suniva Hognestad Johnsen er ansatt som døveka-
pellan i Østenfjelske distrikt. Hun har fødselspermi-
sjon og begynner på tegnspråkopplæring etter jul.

Prostiprest Inger Hvindenbråten har sagt opp sin 
stilling fra 1. oktober.

konfirmanter 
i trondheim 
våren 2005

georg abelsnes'
siste gudstjeneste 

i kristiansand


