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"Krusifiks". Foto: Lars Hana.

Det ble arrangert retreat i døvekirken i 
Bergen lørdag 1. april. Da kunne en legge 
steiner ved korset som et bilde på at vi kan 
legge av det som tynger hos Gud. Mer om 
retreaten – eller retretten som det kalles i 
Bergen - i neste nummer.

”Holberg og døve ungdommer i Bergen! 
Fra årets konfirmanleir.” 

Foto: Odd Erling Vik Nordbrønd.
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Berit danser foran alterringen i døvekirken. Johan Nils og Tanita er 
også med på bildet.

Marita danser til ære for Gud - avslutning på gudstjenesten.

Denne gangen er tegningene fra Bamseklubben i Oslo Døvekirke.
Der har de tydeligvis vært opptatt av dinosaurer! Det er Therese og 
Kelsey som har sendt tegninger. Neste gang er det kanskje din tur?

Ungdomsgudstjeneste i Trondheim              Av Mikal Urgård

Det kom mange folk til døvekirken 12. mars, til sammen 
ca 60 personer. Det var ”ungdom” som var hovedtema. 
De som var med var ungdommer fra trosopplæringens-
prosjektet, det var konfi rmanter og det var en gruppe fra 
Eureka (dramagruppe for ungdommer). I gudstjenesten 
var alle disse aktive. Thomas representerte både trosopp-
læring og Eukera, og han viste poesi med to forskjellige 
tema. Beate og Tine fra trosopplæringen viste frem en 
oversettelse fra tekst til tegnspråk. Så var det konfi rmanter 
som gjorde drama av en bibeltekst. Da satt tre ungdom-
mer spredt rundt blant folket i gudstjenesten, så reiste de 
seg ettersom fortellingen kom. Det gav et inntrykk av 
at alle var med i fortellingen! Det handlet om en mann 
som inviterer folk til fest, men ingen kunne komme pga 

at noe hindret dem. Tilslutt var det Eureka-gruppa, som 
viste sjonglering og drama; den ene mislykkes og den 
andre lykkes med det han gjør. Poenget var at de likevel 
blir behandlet likeverdig.  Dramaet ender med at det kom-
mer en fugl som bringer dem videre. Georg Bjerkli viste 
poesi, og mot slutten hadde Per Walle preken og Marita 
viste avslutningsdans. Det var fl otte prestasjoner og me-
nigheten var kjempefornøyd. Det var også fl ott pyntet 
med blomster.  Dette var det 2 konfi rmanter som gjorde 
sammen med Ingrid. Det var fl ott. Jeg vil gi en stor ap-
plaus til ungdommene som turde å prøve dette siden de 
fl este ikke er så ofte i Døvekirken. Nå ønsker ungdom-
mene å gjøre noe lignende ved senere anledninger også. 
Etterpå var det kaffe og kaker og godt sosialt miljø. 
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Faste 
- noe å forkaste?
Når dette skrives, er det fortsatt faste.  Når dere får bladet, 
er vi i den ”stille uke” (hvis det går etter planen – hvis ikke, 
har vi begynt på påsketiden…). Uansett: Det er en tid på året 
med mange skiftinger i kirkeåret. For den som klarer å følge 
med, er det stadig forandringer når det gjelder fargen i kirken 
og på kirketekstiler.  Det er ikke lenge siden jul med sin hvite 
festfarge, og det var faktisk en rød dag også (2.juledag – til minne om den første 
kristne martyr).  Så kom noen uker med grønt (Åpenbaringstiden), før vi gikk inn i 
fasten med sitt lilla preg.  Denne fargen markerer sorg, anger og ettertanke.

Dette avløses av hvitt i påsketiden, fordi det igjen er tid for fest og glede.  Som 
om ikke dette var nok, hadde vi en hvit dag inne i fasten også.  Da var det Maria 
Budskapsdag med påminnelsen om at Jesus begynte sitt jordiske liv i Marias mage.

Dette tenker jeg er spennende stoff!  Kirkeåret gir oss variasjon om kring tema 
som angår oss.  Gjennom et år bør vi ha vært gjennom det meste av det som 
angår menneskelivet!  Derfor er kirkeåret en velsignelse for oss. I kirkene og i 
gudstjenestene prøver vi å få til disse vekslingene. Men hvordan blir dette markert 
privat?  Er det noen som har markert fastetiden i hjemmene?

I så fall: Send oss gjerne noen tips om hva dere gjør!  For de fleste blir det kanskje 
en tid uten at det er fokus på innholdet i fasten?  Jeg tror det er mange som husker på 
fastelavnsboller og fastelavnsris.  Det er hyggelige tradisjoner som det er bra å ta vare 
på.  Men dette er etter gammelt de siste dagene før vi går inn i fasten.  Mandagen før 
faste kalles blåmandag og tirsdagen kalles feitetirsdag eller grautatirsdag. Så kommer 
askeonsdag med sin begynnelse av fasten. Tradisjonelt var fasten en kummerlig tid.  
Da sparte en på mat og forlystelser. De ventet til påskefesten.  Da ble festmat og kaker 
satt på bordet igjen.  Dette henger nok sammen med at det generelt var lite å rutte med 
for folk flest.  Kanskje var det lettere for dem å spare enn for oss? 

Hva kan vi så gjøre for å bli mer kjent med de gamle tradisjonene? Jeg tror at faste kan 
være en bra ting.  Det er en ettertankens tid, der vi har fokus på Jesu lidelsestid.  
I en salme står det slik: ”Han gikk den tunge veien, opp mot Jerusalem.  Han gjorde 
det for oss!”

Her er noe vi kan gjøre:
- Redusere bruken av kjøtt, godterier, etc. Penger kan i stedet gis til Kirkens 

Nødhjelp, eller til prosjekter på Madagaskar eller i Palestina.
- Være med på 1 eller 2 gudstjenester
- Leie en film om Jesus (”Jesus fra Nasaret”, ”The Passion of Christ” eller 

”Jesus Christ Superstar”
- Lese 5-10 min daglig i Guds Ord

Så kommer påsken: Da er det all grunn til å feire!  Oppstandelse! Kan det tenkes noe 
mer fantastisk?

- Fram med mengdevis av egg, kyllinger, harer og sommerfugler (symboler på 
nytt liv og evighet)! Pynt med tulipaner og påskeliljer!

- Fram med godterier!
- Påskefest i kirke og hjem!  Inviter venner til god mat!

Jeg tror vi får mye igjen for å leve slik med kirkeåret.  Husk også at påsken faktisk 
begynner 1.påskedag! Ingen grunn til å rydde vekk gleden med en gang… 
La det være påske fram til neste høytid!

oddevn
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- Noen innledende setninger om hvem 
du er?

- Jeg er født i og oppvokst i Kristiansand, og jeg bor nå 
på Nordstrand i Oslo. Jeg har bodd i hovedstaden de siste 
21 år.  Jeg er gift med Jorunn, og vi har to voksne barn. 
Jeg regner meg som en ung og sprek 58 åring. Jeg kjører 
rundt i en sprek Passat.  Ellers har jeg skonummer 45.  
Livvidden er halvparten av høyden min, altså 97 cm.

- Du er kirkeverge i Døvekirken. 
Når begynte du i denne stillingen?  
Hvordan vil du beskrive denne jobben?  
Hva er dine oppgaver?  

- Jeg startet som kirkeverge 1.november 2003. Jeg vil si 
at i dette yrket er det mange store og krevende oppgaver 
å arbeide med. Staten yter tilskudd til det døvekirkelige 
arbeidet, men vi må arbeide hardt for at vi skal få tilstrek-
kelig tilskudd fra departementet. Det går mye tid til bud-
sjettarbeid, økonomistyring og regnskapsoppfølging.

Kirkevergens er daglig leder for fellesrådet. Jeg for-

Noen spørsmål til 
kirkeverge Tor Einar Lie:

- Jeg har 
en flott og 
spennende 
jobb!

bereder saker til fellesrådet og følger opp vedtak. Det 
er en viktig jobb for kirkevergen. Fellesrådet er også ar-
beidsgiver for de fleste stillinger som er i menighetene, 
men ikke prestestillingene.  Det er i dag 17 ansatte som 
arbeider i menighetene rundt omkring i Norge. Noen er 
i 100 % stillinger, andre i mindre stillinger.

For øvrig arbeider jeg tett sammen med daglig ledere 
i menighetene når det gjelder driften av menighetene og 
arbeidsgiveransvaret. Disse er veldig viktige i arbeidet i 
Døvekirken. Jeg vil rette en stor takk til daglige ledere for 
den gode jobben de gjør og for samarbeidet. Kirkevergen 
er helt avhengig av disse for at menighetsarbeidet skal 
fungere og at menighetsrådene kan gjøre jobben sin.

- Hva er de største utfordringene for 
deg som kirkeverge i tiden framover?

- I disse dager er jeg opptatt av å tiltrettelegge for fel-
lesmøte på Ål. Vi har for bare et halvt år siden valgt nye 
menighetsråd. Jeg tenker at det er viktig å at de kommer 
godt i gang, og at medlemmene finner glede i være med 
i rådsarbeidet. På Ål skal vi ha et kurs for de nye menig-
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Intervjuet av Odd Erling Vik Nordbrønd

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

hetsrådene. Det kan være en oppstart 
og inspirasjon til å ta fatt. La oss få inn 
glede og humor i arbeidet vårt!

Men av langsiktige saker arbeider 
jeg med å få penger fra det offentlige 
til vedlikehold av kirkene. Dette er 
absolutt et behov. Vi har i mange år 
utsatt dette, men nå kan vi ikke vente 
lengre. 

- Nytt av året er at Døve-
kirken har 1 fast repre-
sentant i Oslo Bispedøm-
meråd. Denne personen 
blir da også representant 
ved det store kirkemøtet i 
november. Hvor viktig er 
dette for Døvekirken? 

- Kirkemøtet er Den norske kirkes 
øverste organ. De som møter der er 
medlemmer av bispedømmerådene.  
Frem til 2005 hadde Døvekirken 
observatørstatus i Kirkemøtet. Fra 
2006 er bispedømmerådet i Oslo ut-
videt med en plass, og det er ved lov 
bestemt at Døvekirken skal ha den 
plassen. I disse dager foregår valg til 
bispedømmerådet fra Døvekirken

Dette betyr altså at Døvekirken er 
representert i kirkens høyeste organ 
som er Kirkemøtet fra 2006.  Dette 
er en viktig synliggjøring av Døve-
kirkens virksomhet.

- Litt om Stat-Kirke.  Et ut-
valg har nettopp lagt fram 
en melding om forholdet 
mellom Stat og Kirke.  
Mange ønsker at stat og 
kirke skal skille lag.  Hva 
tenker du om dette? 

- Vi har bare så vidt begynt arbeidet 
med Stat – kirke. Jeg ønsker meg en 
bred åpen og inkluderende folkekirke 
som er lovforankret på en annen måte 
enn gjennom grunnloven. 

Fortsatt må det offentlige står for 
hovedfinansieringen av kirkens drift, 
lønnskostnader og kirkebyggene. 
Dette er viktig ikke minst for Døve-
kirken hvor økonomien må sikres fra 
det offentlige.

- Tror du ditt arbeid som 
kirkeverge i Døvekirken 
er forskjellig fra det å 
være kirkeverge i høren-
de sammenheng?

- Jeg tror kirkevergejobben i døve-
kirken er mer krevende enn i hørende 
kirke. Mangfoldet er større, saker er 
mer kompliserte og flere forhold en 
må ta hensyn til i arbeidet som kirke-
verge i Døvekirken. Jeg vil absolutt 
si at jeg trives.  Jeg har mange opp-
gaver og lange dager, men dagene er 
spennende!

Intervjuet av Odd Erling 
Vik Nordbrønd

Hellas, oktober 2005. Fra venstre: Arvid 
Støyva, Tor Einar Lie, Grete Elvebakk, Ann 
Karin Voldsund og Guri Kaland Sværen.

Foto: Odd Erling Vik Nordbrønd.
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&  Første døve døveprest i Norden

Kirkelige
handlinger
Døde
Østenfjelske:

10. februar 2006, Romsås 
sykehjemskapell: 
 Magnhild Furua 

Sør-Vestenfjelske:
04. januar, Høyland kirke:  
 Bjarne Johan Eriksen

20. januar, Hundvåg kirke:   
 Peter André Meland

29. mars, Hinna kirke:   
 Lars Berge

Vestenfjelske:
22. februar, Håpets kapell.  
 Jenny Godøy

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

- Jeg vil forkynne og 
velsigne på ekte tegnspråk

NAVN:         JOHAN SELIN OG DØV
ALDER:        34 ÅR UNG 
                 (IKKE GAMMEL. :-))
SIVILSTAND:  GIFT OG HAR TO BARN
BOR:           HÄRNÖSAND (NORD FOR 

SUNDSVALL)
UTDANNING: TEOLOGI
ARBEID:       STUDERER SISTE HALVÅR PÅ 

PRESTESKOLEN I UPPSALA
AKTUELT:     ORDINERES DEN 11. JUNI I 

HÄRNÖSAND DOMKIRKE, 
                 SVERIGE

”Det er ca tre måneder igjen 
og jeg begriper ikke at jeg 
skal bli prest, for jeg har jo 
lest teologi så kjempe lenge. 
Jeg forstår at det vil ta tid å 
forstå at jag er prest,” sier 
Johan Selin.  Han blir den 
første dove som blir døve-
prest – ikke bare i Sverige, 
men i hele Norden.

Jeg tror jeg har fått et kall
Jeg vokste opp i en kristen familie 
og har alltid fått kristen kunnskap av 
mine foreldre. Da jeg var liten pleide 
mine foreldre ta meg med til kirken , 
men på den tiden fantes det ikke tolk.  
Jeg satt nesten alltid stille i kirken og 

så på presten når han preket.  Jeg var 
imponert over prestens rolle og måten 
har gjennomførte liturgien på.  Når vi 
kom hjem fra kirken så pleide jeg å 
leke at jeg var prest. Da jeg kom i 
konfirmasjonsalder forventet jeg mye 
av undervisningen, men det viste seg 
at presten ikke var bra i tegnspråk.  Da 
mistet jeg min gudstro.

I Tanzania kom troen tilbake
Da jeg begynte i gymnaset var jeg sø-
kende og var innom forskjellige kirker.  
Jeg fant aldri noen Gudstro. Da jeg 
var ferdig med gymnaset dro jeg til 
Tanzania i Afrika og arbeidet som as-
sistent ved døveskolen i Mwanga.  Jeg 
traff mange nye venner og vi snakket 
sammen om Gud, bibelen og tro. Da 
fikk jeg min barndoms tro tilbake og 
ville begynne å arbeide i kirken.

Da jeg kom tilbake til Sverige ville 
jeg først bli diakon, men etter hvert slo 
jeg om til presteyrket fordi jeg ville 
evangelisere og velsigne på ekte tegn-
språk.  I tillegg til å kommunisere med 
tegnspråkbrukere uten hinder.  Jeg tror 
jeg fikk mitt første kall da jeg var liten 
men var ikke klar over det da.  Etter 
møtet med mine venner i Tanzania fikk 
jeg mitt andre kall til å arbeide med 
noe innen kirken.  

Studiene har kanskje 
forandret meg litt
Da jeg fortalte for mine venner at jeg 
skulle studere til prest, fikk jeg ulike 
reaksjoner.  Noen var negative og 
noen var positive.  De som reagerte 
negativt hadde sikkert fordommer og 
var redd for at jeg skulle forandre min 
personlighet.  Jeg sa fra at jeg ikke 
skulle forendre min personlighet, men 

kanskje har jeg likevel forandret meg 
litt de årene jeg har studert teologi. 

Jeg vil være 
en medmenneskelig prest
Etter at jeg blir ordinert så skal jeg 
jobbe i en ”vanlig” menighet for å få 
erfaring med hvordan et ”menighets-
liv” fungerer og arbeide i døvekirken 
i Härnösand bispedømme.   Jeg tenker 
at min viktigste arbeidsoppgave er å 
være medmenneskelig.  Det er viktig å 
være medmenneskelig og våge å være 
menneskelig og dele livet med dem 
både i glede og i sorg og å vise at Gud 
finnes blant oss.
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&               Kalender               &
Oslo Døvekirke
Velkommen til gudstjeneste og kirkekaffe med hjemmelagde 
kaker annenhver søndag i Døvekirken i Oslo! Gudstjenestene 
planlegges og gjennomføres av prest, poesimedarbeider Karl eller 
Lisa, frivillige, kirkeverter, danser Olga, organist Ellen, kirketjener 
Omahr og ofte diakon Randi eller kateket Øyvind. På torsdager før 
søndagens gudstjeneste  har vi gudstjenesteverksted som er åpent 
for alle. Det innledes med et varmt måltid i Døvekirken kl 16 !
Søndag 16. april, Kl. 11.00:  Påskedagsgudstjeneste v/ Kjell 

Steinbru.
PÅSKEFROKOST Klokken 10.00.

Søndag 7.mai, kl.1100: Konfirmasjonsgudstjenste ved 
Øyvind Aspen og Roar Bredvei

Søndag 21.mai, kl.1100: Høymesse v/ Kjell Steinbru
Søndag 4.juni, kl.1100: Pinsegudstjenste v/ Roar Bredvei og 

Randi Andresen.

Gudstjenester og andre arrangement utenfor Oslo

9. – 16. april:   PÅSKEOPPHOLD ÅL 
FOLKEHØYSKOLE. 

Skjærtorsdag 13. april, Kl. 16.00:  PÅSKEGUDSTJENESTE  
på Mjøsgløtt v/ Kjell Steinbru. 
Samarbeid med Hedemark og 
Oppland døveforeninger.

Langfredag 14. april, Kl.16.00:  PÅSKEGUDSTJENESTE i 
Vestfold Døvesenter v/Roar Bredvei. 

 Samarbeid mellom  Menighets-
utvalget og døveforeningen i 
Vestfold.

Søndag 23. april Kl.11.00:   Høymesse ved døvekirkenes 
fellesmøte på Ål i Hallingdal v/ 
Roar Bredvei og Kjell Steinbru.

Søndag 30 april, kl.1200: Integrert gudstjeneste Sem kirke v/ 
Kjell Steinbru, konfirmasjon.

Søndag 14. mai, kl.1130: Gudstjeneste med dåp i Vats 
Fjellkyrkje v/ Roar Bredvei. Lunsj 
på Bergsjøstølen Høyfjellsstue.

Fredag 2.juni: Skolegudstjeneste ved Myrene 
Skole, Porsgrunn, v/ Roar Bredvei 
og Øyvind Aspen

Lørdag 3.juni, kl.1600: Pinsegudstjeneste i Vestfold 
Døvesenter v/ Roar Bredvei.

Mandag 5.juni, kl 1100: Pinsegudstjeneste på Domkirke-
odden i Hamar v/ Kjell Steinbru.

Åpent hus i Oslo Døvekirke følgende torsdager, kl.1130:
20.april: ”=Oslo” Besøk av Per Kristian Lomsdalen fra 
  dette nye bladet
4.mai:
18.mai: Israelstur Rolf Solås
1.juni: Tur
15.juni: Sommerfest
Velkommen til variert program

UTENFOR STAVANGER

Søndag 30. april, kl. 1100: Integrert gudstjeneste i Udland kirke, 
Haugesund

Bergen Døvekirke
Skjærtorsdag 13. april, kl. 18: Gudstjeneste på tegnspråk v/ Lars 

Hana
Påskedag 16.april, kl. 11:   HØYTIDSGUDSTJENESTE  med 

”tegn til tale” v/ Lars Hana 
Søndag 23. april, kl. 14:  Gudstjeneste på tegnspråk v/ Tom S. 

Tomren, konfirmantoverhøring
Søndag 7. mai, kl.11:      Konfirmasjonsgudstjeneste på 

tegnspråk v/ Tom S. Tomren og Lars 
Hana 

Onsdag 17. mai,  kl. 8: Flaggheis og frokost  kl 9.00 andakt v/ 
Lars Hana. ”tegn til tale”.

Søndag 21. mai, kl.11:  Gudstjeneste på ”tegn til tale” v/ Tom 
S. Tomren 

Mandag 5.juni, kl 12:  (2. Pinsedag) friluftsgudstjeneste på 
Kristkirketomten. Tom S. Tomren 
medvirker.

Søndag 11. juni, kl 11:   Gudstjeneste på tegnspråk v/Lars 
Hana. Hagefest

Nordhordland 

Søndag 18. juni, kl 11:  Gudstjeneste i Meland kirk v/ Tom 
Sverre Tomren.

Åpen kirke i Bergen døvekirke tirsdager kl 10.30 på dager med 
seniortreff. 

MØRE

Skjærtorsdag 13.april, kl.1800: Gudstjeneste i Volsdalen kirke.  
Sammen med Volsdalen menighet og 
Metodistkirken. Nattverd. Kveldsmat.

Mandag, 2.påskedag, kl.1600: Påskegudstjeneste i Volsdalen 
kirke. Middag etterpå. Voksne over 18 
år: kr.125,-. Barn gratis.  Påmelding til 
døvekapellan snarest.

Søndag 30.april, kl.1100: Gudstjeneste i Vartdal kirke, Ørsta.  
Konfirmasjon.

Lørdag 13.mai, kl.1000: Konfirmasjonsgudstjeneste i 
Langevåg kirke.

Søndag 21.mai, kl.1100: Gudstjeneste i Volsdalen kirke, 
Ålesund. Kirkekaffe.

Åpen kirke, Volsdalen menighetshus, Ålesund, følgende onsdager 
kl.1100-1400: 26.april, 31.mai. Velkommen til prat, vafler og lystenning!

Temakveld sammen med Volsdalen menighet, tirsdag 18.april, kl.1930: 
Kateket Olav Rønneberg i Volsdalen: Like til jordens ender (om misjon).

Trondheim Døvekirke
Skjærtorsdag, 13. april, kl.1100: Gudstjeneste kl.11 på 

Klosterbakken.
Søndag, 16. april, 1. påskedag, kl.12: Påskeandakt på Døvehytta.
Søndag 7. mai, kl.11: Konfirmasjonsgudstjeneste.
Søndag 21. mai, kl.11:  Gudstjeneste.
Søndag 18. juni, kl.18:  Gudstjeneste.

TROMSØ

Søndag 30. april, kl 1700: Gudstjeneste.  Normisjon. 
Søndag 4. juni, kl.1000:  Tromsø Døvekirke blir vigslet!

Stavanger Døvekirke
Søndag  17. april, kl. 1700: 2. påskedag, samtalegudstjeneste m/ 

nattverd, utdeling av kursbevis for Milk.
Søndag 7. mai, kl. 1100: Konfirmasjonsgudstjeneste, offer til 

menighets arbeidet.
Søndag 11. juni, kl. 1100: Døves menighet deltar i Gudstjenesten 

på Hafrsfjordspillene i Møllebukta.
Søndag 18. juni, kl. 1700: Gudstjeneste
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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 50
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

Jarl Åge Tjørn, døveprest
e-post:
jarl.age.tjoern@dovekirken.no
Telefon og fax  51 56 21 40
Teksttelefon direkte 51 56 22 36
Mobiltelefon 92 65 54 19

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 2305 Hansaparken, 
5828 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

Ingrid Karlgård Moxness, daglig 
leder
Johan Fjellestad, kirketjener
Mikal Urgård, prosjektleder
Ttlf direkte 73 52 22 69
e-post: mikal.urgard@dovekirken.no

DØVES MENIGHET, 
NORD-NORGE

Adresse: Pb 644, 9257 Tromsø 
Besøksadresse kontor: Sjøgata 2

Døvekapellan 
Ttlf 77 61 53 03
Tlf 77 68 77 23
Fax  77 68 45 06

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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&  Døvekirkenes fellesmøte

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

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

NB!
IKKE VÆRFORBEHOLD! 
SÅ TA MED GODT MED 

KLÆR!

Veibeskrivelse:
Ta av riksveien mellom Ål og 

Hol ved Kleivi Industriområde. 

Kjør over elven, betal 

bompenger og fortsett 

Rødungveien til toppen av 

fjellet, ca. 1.000 m.o.h.  

Når veien flater ut fortsett 

hovedveien (den du er på) ca. 

2,5 km. Se etter et klokketårn 

og Naturkatedralen på venstre 

side av veien. 

Klaus Hanssensvei 22
Postboks 3171 Årstad
5829 Bergen

www.designtrykkeriet.no

I FORBINDELSE MED DØVEKIRKENES FELLESMØTE 21 – 23 APRIL 2006 PÅ ÅL

FRILUFTSGUDSTJENESTE
SØNDAG 
23 APRIL KL 09.00

I SANGERFJELL 
NATURKATEDRAL PÅ ÅL

KL 09.00 
GUDSTJENESTE

KL 10.00 FELLES 
FROKOST UTE    V E L K O M M E N !  
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&Andakt                                               Av Gunn Heidi Dybdahl

Gunn Heidi Dybdahl,
kateket

i Døves Menighet,
StavangerJeg gleder meg til våren! Det er like flott hvert år. Når snøen begynner å smelte, 

og vi kan se de første blomsterspirene som kjemper seg opp fra jorden. Kjenne den friske vår-
luften, og nyte de første varme solstrålene. For meg betyr våren håp og nytt liv! Vi går mot lysere 
tider, og det er godt å se at det vokser og gror rundt oss. Det gamle dør, og det nye vokser frem.

Da jeg var liten husker jeg at så snart vårsolen tittet frem, og gatene var tomme for snø, byttet vi 
ut støvelettene med småsko, og de tykke vinterjakkene med lettere tøy. Så var det ut og hoppe 
strikk og paradis. Slik forandret det nye livet i naturen vår hverdag. 

Påsken handler også om nytt liv. Om hvordan død blir til liv, og sorg blir vendt til glede. 

I kirken der jeg vokste opp var det en spesiell tradisjon på langfredag. Jeg husker at den dagen var 
kirken alltid mørk og trist. Alteret var ikke pyntet med blomster, slik det pleide å være. Bare det 
store alterlyset var tent. Så ble hele fortellingen om Jesus lidelse lest opp. Til slutt leste presten: 
”Og Jesus ropte med høy røst: ’Far, i dine hender overgir jeg min ånd!’ Da han hadde sagt det, 
utåndet han.” (Luk.23,46). I dèt presten leste at Jesus døde, blåste kirketjeneren ut alterlyset, og vi 
følte at kirken ble enda mørkere. Jesu livspust var slukket. Så gikk vi hjem, litt triste og tomme.

Heldigvis kom påskemorgenen ikke lenge etter. Den morgenen gikk vi barna alltid inn på sove-
rommet til våre foreldre og vekket dem. Så satte vi oss på sengekanten og sang: ”Påskemorgen 
slukker sorgen, slukker sorgen til evig tid”. Så spiste vi godteriene i påskeeggene våre. Jesus var 
stått opp.

Slik fikk jeg et forhold til påsken, og hva den handler 
om. Det var ikke så lett å forstå, men jeg valgte å tro 
på det likevel. At Jesus døde for meg, og for alle men-
nesker. At vi kan få komme til ham med alt det vi bærer 
på av gode og vonde ting. At han tilgir oss alle våre 
synder, og at han er med oss ”alle dager inntil verdens 
ende.” (Matt.28,20)

Så uansett om du skal være hjemme, eller dra på hytta 
ved fjorden eller i fjellet i påsken, så skal du få leve i 
troen og håpet om at Jesus døde og stod opp igjen - for 
deg! 

GOD PÅSKE!

Nytt liv 
- med vår og påske
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F                                                  Døvekapellanen i Trondheim tar farvel

enkelte, drikke kaffe og prate er en annen. Jeg fikk reise 
en del og besøke ulike døveforeninger og arrangementer, 
og der ble jeg alltid tatt godt imot. Kulturdagene var også 
spennende å få med seg. 

Stillingen som døvekapellan i Trondheim var den før-
ste prestestillingen jeg hadde, derfor vil den alltid være 
spesiell for meg. Jeg hilser til hver enkelt av dere, og 
ønsker dere Guds fred. 

Fra Heidi Merete

Masker fra konfirmantleiren.

Kroppsskulptur om temaet "lidelse".

Døvekapellanen i Trondheim, Heidi Merete Baird, har 
sendt avskjedshilsen:

Takk for meg!
Jeg har sagt opp stillingen min som døvekapellan i Trond-
heim fra 1.mars i år.  Det skjedde ganske fort, da mannen 
min – Chris - fikk jobb i Bergen.  Så da reiste vi dit på 
kort varsel. Her leier vi en koselig leilighet og tror vi vil 
trives. Jeg er jo opprinnelig fra Bergen, så det er rart å 
være tilbake i byen etter ca 14 år. 

Siden jeg har vært ute i fødselspermisjon i fødselsper-
misjon og ulønnet permisjon, er det ikke så mye dere har 
sett til meg. Vår datter Oleanna er nå snart to år, og Elias 
er fire og et halvt.  Vi har aktive dager sammen, med mye 
løping, roping, dansing, hopping og klatring. Det er aldri 
noe problem å få dagene til å gå! 

Når jeg ser tilbake på tiden i døvemenigheten, er det 
noen ting jeg husker spesielt godt. Gudstjenester i døve-
kirken i Trondheim, etterfulgt av kirkekaffe i benkene er 
selvsagt en av dem. Å være på besøk hjemme hos den 

Navn: Kathrine Grindheim Søyland
Fra: Stavanger
Alder: 15, snart 16
Best & Dårligst som har hendt deg her:
Best: Lærte mye om å være en leder, og at 
Stavanger slo Oslo.
Dårligst: at leiren varte så kort
Blitt en bedre leder?
Bedre enn i november med den oppførselen 
jeg hadde.
LIV neste år?
Jeg håper at jeg kan fortsette videre.
Ting du vil endre:
Jeg kan bli bedre.
Terningkast:
5

(Bilde tatt av Caroline S. Wroldsen)

...Konfirmantleir 2006, forts fra side 12 ...intervju, forts.
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23.-26.mars var det tid for et av høydepunktene i konfir-
masjonstiden.  Da var vi samlet på Raknestunet på Osterøy 
utenfor Bergen.  Her har det vært mange konfirmantleirer 
etter hvert! Vi kommer gjerne igjen. I år var det 24 kon-
firmanter med, men i tillegg var det 20 fra MILK-kurset 
(lederkurs for fjorårskonfirmanter) og dessuten noen som 
går på lederkurset LIV (16-19 år).  Påske er gjennomgangs-
tema på leiren, og vi forsøker å leve oss inn i de forskjellige 
påskedagene.  Også i år var det blant annet aktiviteter som 
gipsmasker, forming, eggmaling, drama som munnet ut i 
en flott gudstjeneste.  I tillegg var det selvsagt underhold-
ning om kveldene. Nytt av året var at vi hadde en ordentlig 
skogstur.  Dette viste seg å bli en bra samarbeidsøvelse!  
MILK-kurset hadde delvis eget opplegg.  Alle så ut til å 
reise fornøyde hjem etter leiren.

Konfirmantleir 2006

En av MILK-deltakerne, 
Marius Berge Eide, har 
intervjuet og fotografert 
noen av konfirmantene:

Hva synes dere om 
konfirmantleiren?

Navn: Kristian Bårtveit
Fra: Bergen
Alder:15
Best ved leiren?
Prate med venner og aktivite-
tene.
Kjedeligst med leiren?
Underholdningen, umulig å 
være med fordi jeg er skadet i 
kneet.
Er det vits å dra på leir?
Ja, det er moro å være her, 

Navn: Ingvild Dae Lahti
Fra: Bergen
Alder: 14
Hva er det mest nyttige du 
har gjort på leirne så langt?
Veldig viktig med å ha det 
sosialt, møte venner, jeg synes 
aktivitetene var veldig gøy.
Reise hjem eller bli lenger?
Jeg vil bli lenger, en-to uker, 
vil ikke at vennene mine spres 
og reiser hjem. 
Best og dårligst ved leiren?
Best: underholdningen her.
Dårligst: gåturen, jeg ble 
svimmel.
Terningkast så langt:
4

Navn: Iselin Jeanett Johnsen
Fra: Trondheim
Alder: 15
Hva syns du om leiren?
Bra, morsom, av og til kjedelig, 
bra kontakt med andre venner.
Hva er dutt beste minne fra 
leiren?
Møte gutter og jenter, og bli 
kjtne med andre. Morsom å leke 
«Slå og klem».
Skal du bli en minileder 
(MILKer) neste år?
Mulig, tror det.
Terningkast så langt:
5

Hva lederne syntes om leiren:
Navn: Aleksander Rødseth
Fra: Ålesund
Alder: 15
Best og dårligst som har hendt 
deg her:
Best: mange fine damer
Dårligst: lite søvn
Har du blitt en bedre leder?
Ja, fått mer erfaring gjennom 
samtalesituasjoner.
Vil du bli en Leder I Vekst 
neste år?
Ja, har lyst, fordi jeg vil hjelpe 
andre folk, og være en å se opp 
til.
En ting som du vil endre ved 
leiren:
Varigheten. Jeg vil ha lenger leir. 
Terningkast:
5

Navn: Yoo Na Thomasen
Fra: Oslo
Alder: 14
Best ved leiren?
Prate med venner istedenfor å 
være på skolen.
Kjedeligst med leiren?
Våkne om morgenen, jeg vil 
sove lenger.
Er det vits å dra på leir?
Interessant å se hvordan byen 
og leiren er. 
Terningkast så langt:
5alle kan være sammen – det er 

sosialt.

Terningkast så langt:
4

Navn: Magnus Brenden
Fra: Oslo
Alder: 14 1⁄2
Mest nyttige ved leiren?
Fotball spill, treffe nye venner/
mennesker og gamle bekjente, 
og det sosiale.
Hjem eller bli?
Vil bli, tiden har gått for fort.
Best & Dårligst:
Best: fotballspilling og treffe 
gamle venner
Dårligst: For kort leir, sove for 
tidlig
Terningkast så langt:
5

(Av Kathrine 
Grindheim 
Søyland)

Forts. side 11.


