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- om innsettelse av ny døveprest i tromsø
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- om en "grenseløs verden", intervju med karl-fredrik som sammen med 3 andre døve 

reiste verden rundt for 19 år siden
- om stat-kirke-debatten

Over: Fra "Barnas dag" i Oslo.
Til venstre: Utsnitt av altertavlen

i Tromsø Døvekirke

i  dette  nr:

Alterveggen i Tromsø 
Døvekirke

og

forskjellige glimt fra 
døvekirkelig arbeid
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Altertavlen i Tromsø døvekirke

Kjell Steinbru, døvekapellan i Tromsø, har skrevet noen linjer om 
kirkekunsten i Tromsø døvekirke. Kunsten ble ferdig montert nå i høst.

Altertavlen i døvekirken har frem til nå sett ganske trist 
ut. Den er halvrund, går fra gulv til tak, og bygget opp 
i leca-blokker som er dekket med murpuss. I tavlen har 
det vært 19 hull. Det var faktisk ett for mye, så det ene 
er blitt tettet igjen. Men det hele har sett nokså rart ut, 
frem til nå.

Men nå er hullene tettet med steiner med uthogde mo-
tiver fra Bibelen, og alt ser nå helt annerledes ut. 

Steinene er av fire forskjellige slag. Noen er av rød 
Vånga-granitt fra Sverige. En gylden, gulaktig stein er 
Røyken-granitt og den lysesete grå er granitt fra Idde-
fjorden ved Halden. Den mørkeste er grå Larvikitt. En

taktil 
stein er en 
naturlig 
rundkant-
stein fra 
Østfold 
som er 
formet og 
ført dit av 
isbreen. 

Det er 
kunstne-
ren Tor 
Lindrup-
sen som 
har laget 
altertav-
len, og 
han har 
nå i flere 
dager stått 
tålmodig og montert steinene der de skal være. Det har 
vært et krevende arbeid, for hullene i veggen passet 
ikke alltid til steinene, så det måtte mye hogging og 
tilpassing til før det hele var på plass. 

Motivene på steinene er forskjellige, og de åpner for 
forskjellige tolkninger. Her er fremstilt alt fra himmelrom-
met med sol, måne og stjerner, til det daglige livet her på 
jorden. Videre er det mennesker, dyr og planter fremstilt 
i forskjellige situasjoner. Her er også en baby, folk som 
fisker, hender som møtes, vann som renner, druer, korn, 
en stige, en due, en kniv og flere ande ting også. 

Tor Lindrupsen ønsker ikke at alt skal forklares. Mo-
tivene kan åpne for flere tolkninger, og kirkegjengere i 
forskjellig aldre og med forskjellig bakgrunn vil nok se 
forskjellige ting i dette. 

Men helt sentralt i altertavlen står en stor stein som 
har form som et kors. Det leder våre tanker hen på den 
korsfestede Kristus. Men hvis en ser nærmere på denne 
steinen, er Kristus ikke korsfestet likevel, bare omgitt 
av et kors… I korsets armer er det lagt inn en drueranke, 
kornaks, og en due som kommer ned ovenfra. 

En stein er blank. Slik et det også i våre liv. Det er ikke 
alt vi vet, og fremtiden kan vi ikke si så mye om. Den må 
vi legge i Guds hånd. I kirkekunsten opp gjennom tiden 
har et blankt felt også minnet oss om Jesu gjenkomst. 

En av steinene er ikke en stein, men et gjennomsiktig
glassmaleri av en sommerfugl. Sommerfugl-motivet 

finnes flere 
steder i 
Kroken 

kirke. Som-
merfuglen 
kan lyses 

opp bakfra 
enten med 

dagslys, 
eller stea-
rinlys. På 

den venstre 
siden av 

altertavlen, 
fra gulv til 
tak, er det

en regn-
bue laget i 

glass. 
I tillegg til 

altertavlene 
i de to kirkene i Kroken, er det også laget en stein som 
kan beføles som en taktil gjenstand. I denne steinen er 
det hogget inn et krusifiks. Den står nå ved nedgangen 
til Døvekirken. 

Steinene er relieffer. Når alt lys tennes i Døvekirken, 
kommer tegningene i steinen ikke så godt fram. Det må 
derfor jobbes mer med belysningen. Den bør komme fra 
siden.

Men nå har Døvekirken her i nord fått en kirke de kan 
være stolt av. Det er et behagelig kirkerom som er godt 
opplyst. Kirken har vegger i treplater, og den har god 
plass. De som vil se kirken, kan komme til gudstjenester, 
eller ta direkte kontakt med presten. 

Velkommen!
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  Leder

Kirkens framtid
Kirkemøtet 2006 ble avholdt på Øyer nå i november. 
Det var en historisk begivenhet for Døvemenighetene 
i Norge. For første gang hadde vi en egen representant 
med stemmerett. Det er Nora Edwardsen Mosand som 
er fast representant i Oslo Bispedømmeråd. Dermed er 
hun også en del av det store kirkemøtet. Døves Blad vil 
komme tilbake med et intervju med henne i et senere nummer.

Det er viktige saker som drøftes på Kirkemøtet og det er mange papir som 
skal leses gjennom.
De to store sakene var homofili – som skal drøftes mer utførlig neste år – og 
stat-kirke-debatten. Den siste var utvilsomt det som fikk størst oppmerksom-
het. Nå har det vært høringer rundt omkring i landet, og noen er ennå ikke 
avsluttet. Tusenvis av instanser skal uttale seg om hvilken modell de mener at 
Den norske kirke skal ha framover. Skal det være en statskirke som nå?  
Eller skal det være en frikirke? Eller det som har vært kalt for modell 2; 
en lovforankret folkekirke?  Det er ganske stor uenighet omkring dette. 
I politiske sammenhenger framstår Arbeiderpartiet og Senterpartiet som for-
kjempere for en fortsatt Statskirke (modell 1).  De andre partiene havner stort 
sett på modell 2, kanskje med unntak av Fremskrittspartiet som ønsker modell 
3 (frikirke).  I avisen Vårt Land kunne vi i begynnelsen av november lese at 
”Menighetsrådene vil avvikle statskirken”.  Men det var ikke så klart som det 
kunne se ut som. 46% ville fortsatt ha statskirke, 2% ønsket en frikirke – og 
resten ønsket altså modell 2.  Vi ser det samme også i kommunestyrer rundt 
omkring. Noen kommuner havner på et ønske om å skille stat og kirke, andre 
ønsker å beholde dagens ordning. Det ser ut til at det er omtrent ”50-50”.  
Presteforeningens representantskap har også vært med på høringen. Der var 
stemmefordelingen at 8 ville beholde dagens ordning, 11 ville ha en lovforan-
kret folkekirke og 2 ønsket en klar frikirke. Kirkemøtet havnet også der. 
Et stort flertall ønsker et skille i tråd med modell 2.

Det er vanskelig å spå hvor dette vil havne. Men det er helt tydelig at modell 
3 blir det ikke. 
Hvis det blir en lovforankret folkekirke betyr det at grunnloven må forandres 
på noen punkt, og det vil bli slutt på at regjeringen utnevner biskoper. Men 
fordi vi har en 1000-årig historie der Den norske kirke har vært viktig som 
kultur- og trosformidler, ønsker en at kirken skal ha en særstilling i loven.  
Økonomisk ønsker man at stat og kommune fortsatt har et stort ansvar for 
driften av menighetene og vedlikehold av kirkene. For oss i døvemenighetene 
er det avgjørende at staten fortsatt er hovedaktør i vår økonomi. Som kirke for 
en minoritet frykter vi at vi i framtiden får redusert støtte. Men dette behøver 
ikke bli konsekvensen selv om det blir modell 2. Vi er glad for at både biskop 
og bispedømmeråd i Oslo tydelig har sett Døvekirkens behov.  Deres uttalel-
ser kan du lese her i bladet.

Uansett hvilken modell det blir: Kirkens liv handler først og fremst om troen 
på den treenige Gud gjennom Faderen, Sønnen og Den hellige ånd. Nå er det 
advent og snart jul. Da skal vi ha fokus på at håpet fødes i en liten gutt i 
Betlehem; Jesus Kristus. Med ønsker om en velsignet høytid! 

oddevn

Døvemisjonsarbeidet
på Madagaskar

Støtt innsamlingsaksjonen
for døve på Madagaskar

Døvemisjonen
Døvekirken

Fagerborggaten 12, 0360 Oslo

Bankgiro:

6029.09.52959



�

 grenseløs verden

DøvesBlad 
 

I høst kom det en spen-
nende bok, ”Grenseløs ver-
den”, skrevet av Jon Martin 
Brauti. Den handler om 4 
døve personer som reiste 
verden rundt i 1987-88.

Det har tatt lang tid, men ende-
lig har boken kommet ut. Den er 
basert på dagbøker fra alle de 4 
som reiste, samt bildene fra hver 
enkelt. Boken kan kjøpes ved å 
henvende seg til en av dem. Karl-
Fredrik Robertsen (50) var en av 
de fire som reiste. Han arbeider 
i Oslo døvekirke som barne- og 
ungdomsarbeider samt at han job-
ber med tegnspråkpoesi. I tillegg 
er han frilans som skuespiller.

Her er et intervju med Karl.
Boka kom nå i høst. Hvorfor 

kommer den nå, 19 år etter 
turen? 

Det er et godt spørsmål.  Alle 
skrev ned sine opplevelser i 
dagbøker underveis. Dette har 
vi senere renskrevet. Så har vi 
også diskutert hva som skulle 
være med i boken. Det var bl.a. 
et spørsmål om vi skulle ha med 
konflikter underveis eller ikke.  
Så hadde vi også ulike oppfatnin-
ger av kultur, religion osv. Derfor 
har det tatt en del tid. Dessuten 
var det vanskelig å velge ut 50 
bilder av totalt 3000. Materialet 
har i tillegg blitt liggende legge 
før det ble en bok av det, bl.a. 
fordi vi har bodd spredt og sjelden 
møttes. Men nå er boken her, og 
det er jeg glad for.

Turen ble gjort i 1987. Cath-
rine Ørn, Sissel Haavik, Jon 
Martin Brauti og du reiste jorda 
rundt.  Det er det mange som har 
gjort – men det spesielle er jo at 
dere var døve. Hva var det som 
fikk dere til å gjøre noe slikt?

Det var vel egentlig tilfeldighe-
ter som gjorde at det ble oss fire 
som reiste.  Først var det Sissel og 
Cathrine som var lysten på å reise 
på andre steder enn i Europa, som 
de hadde gjort mange ganger på 
interrail. Senere t satt jeg ved 
siden av Sissel i nattoget på vei 
til Bergen. Jeg snakket om at jeg 
hadde lyst å reise alene ut i ver-
den. Da inviterte Sissel meg med 
på turen som de hadde snakket 
om. Jeg fortalte om dette til Jon 
Martin, og han også ble veldig 
interessert i dette.  Dermed var 
vi 4 som begynte planleggingen 
vinteren 1987. Dette handlet om 

Karl-Fredrik Robertson fylte nylig 50 år. Her med kaken fra kollega-
ene. Foto: Hege Lønning.

Jon Martin, Sissel, Cathrine og Karl-Fredrik på stasjonsvognen i 
Australia

reiserute, økonomi, vaksiner, etc. 
Vi reiste fra Norge samme høst.

Hva er det du husker best fra 
turen?

Det er nok Kina, Nepal og 
Australia. I Kina husker jeg møtet 
med en annen kultur som gjorde 
inntrykk. Enten det var folk, mat, 
døveskole eller religiøs bakgrunn 
var alt forskjellig fra det jeg var 
vant til. Det var også sterke inn-
trykk som at jeg så lidelse og sult, 
og dessuten var det et trist syn å se 
dyr i trange bur i zoo. I Katmandu 
i Nepal husker jeg godt de majes-
tetiske Himalaya-fjellene. Nepal 
hadde også kontraster i rikdom og 
fattigdom, og religion stod sterkt 
blant folkene. Der reiste jeg uten 
de andre norske i 9 dager på en 
guidet fjelltur i Annapurna.  Der 
ble jeg syk. Jeg fikk diaré som 
muligens skyldtes for lite væske 
i kroppen. Jeg vil gjerne tilbake 
dit en gang.  I Australia var det 
flott landskap og et vennlig folk 
, og det var sjeldne fisker og 
dyr. Vi kjøpte oss en stasjonsbil 
på en auksjon i Sydney, og vi 
kjørte rundt halve Australia på 
4 måneder.

Jeg husker også godt av vi 
tilfeldig møtte døveprost Terje 
Johnsen i Hong Kong! Der bor 
det 5 millioner mennesker. Tenk 
av vi møtte på hverandre der! 
Verden er av og til liten. Jeg 
husker vi hadde et godt måltid 
på en restaurant.

Boka skildrer sterke venn-
skap – men også konflikter dere 
imellom.  Hvordan var det å leve 
så tett et helt år?

Det var ikke bare lett, for vi 
hadde mange konflikter under-
veis. Nesten hver kveld hadde vi 
diskusjoner om hva som skjedde 
gjennom dagen. Konfliktene kom 
kanskje av uenighet, stress, sliten-
het, egoisme og mat.  Vi holdt ut 
et helt år fordi vi var avhengig 
av hverandre, både kommuni-
kasjonsmessig og økonomisk.  
Men jeg tror også at vi døve 
lettere tåler kritikk enn hørende. 
Derfor er ikke nødvendigvis en 
konflikt noe som varer lenge. Jeg 
lærte mye av at vi var veldig for-
skjellige. Jeg tenkte kanskje fort 
negativt, mens Jon Martin tenkte 
mye mer positivt. Jeg lærte at det 
er viktig å være tålmodig, å lytte 
og å samarbeide.

Dere jobbet grundig før dere 
reiste. Dere hadde gjort mange 
forberedelser! Hva vil du si er 

viktig hvis andre skal gjøre en 
slik tur? Vil du anbefale turen?

Det er viktig å tenke hvordan 
klimaet er der man skal reise. 
Derfor valgte vi å reise på høs-
ten Så må en finne ut hvordan 
en vil reise. Vi tenkte at hvis 
man reiser mye med fly, er det 
vanskelig å ta sjelen med på 
reisen. Men hvis man reiser med 
tog eller båt, er det en helt annen 
ro når en forflytter seg. Dan kan 
man forberede seg underveis til 
nye kulturmøter, og en rekker 
å glede seg til å komme til nye 
plasser.  Jeg vil anbefale å ikke 
reise alene. Det er lurt å ha med 
en kamerat eller flere. Å reise 
med den transsibiske jernbanen 
er noe jeg synes er flott. Å reise til 
Asia, Australia og Sør-Amerika 
er også fint. 

Ville du gjort turen om 
igjen?  Hva ville du eventuelt 
ha gjort annerledes?

Ja, jeg reiser gjerne om igjen, 
kanskje til Sør-Amerika, New 
Zealand, Australia og en del i 
Asia. Neste gang vil jeg kanskje 
filme i stedet for å fotografere, og 
jeg tror også at det ville vært lurt 
å bruke tegnspråk på film heller 
enn å skrive dagbok.

Er det noe annet du vil si om 
en slik tur?

Det å være døv er ikke noen 
hindring for å reise ut i verden!  
Det å reise slik gir gode erfarin-
ger. Vi fikk oppleve spennende 
reisemål og kulturer. Vi har fått 
andre perspektiv enn om vi ikke 
hadde reist. 
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Intervjuet av Odd Erling 
Vik Nordbrønd

        Litt av hvert

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

Døve i nord trenger også å høre Guds 
ord. Det er fint at vi har fått døvekirke så 
langt nord som til Tromsø. Kirken ligger litt 
usentralt (6 km fra sentrum), og det gjør det 
litt tungvint for de som ikke har bil. Derfor 
er gudstjenestene lagt til tider der det er 
mulig å ta buss.

Jeg håper kirken blir flittig brukt, og 
at det kommer mange til gudstjenestene. 
Før måtte vi leie Normisjon sine lokaler 
til gudstjeneste i Tromsø, og det var ikke 
alltid det var ledig der. 

Kjell Steinbru er en flink døveprest, og 
det er kjempefint at han ble døveprest her 
i nord. Jeg håper at han vil trives og vil bli 
her i mange år.  Gud velsigne hans arbeid, 
og Gud velsigne døvekirken! 

Jeg ønsker alle en velsignet advent og 
juletid!

Barnas Dag 
i Oslo Døvekirke
19. november var det Barnas Dag i Dø-
vekirken i Oslo. Og barna kom!

Vi var ca 20 barn og mange foreldre. 
Barn og voksne koste seg med kakao, Irmis 
hjemmelagde kanelsnurrer og sjokoladeka-

ke, mandariner og twist. På gudstjenesten 
fikk 9 barn kirkebok. Etter gudstjenesten 
fikk barna lage sjongleringsballer og ble 
malt i ansiktet. Foreldrene hjalp godt til. 

Det var en veldig hyggelig dag for store 
og små i et tegnspråkmiljø.

Sunniva H. Johnsen

Innsettelsesgudstjeneste i 
Tromsø døvekirke, Kroken
Søndag 17. september ble Kjell Steinbru 
innsatt som døveprest her i nord. Døveprost 
Terje Johnsen stod for denne handlingen, og 
de to forrettet gudstjenesten som også hadde 
nattverd. Det var hyggelig at vi har fått fast 
døveprest i Tromsø. Etter gudstjenesten var 
det kirkekaffe med god mat, rundstykker og 
marsipankake. Det var en flott gudstjeneste, 
selv om vi godt kunne vært flere i kirken. Hilsen fra Sverre Nordgård

Biskop Ole Christian Kvarme og 
Oslo Bispedømmeråd har begge skre-
vet større uttalelser om Stat-Kirke, 
og begge instanser konkluderer med 
modell 2; En lovforankret folkekirke. 
Her er deres avsnitt om Døvemenig-
hetene i Norge.

Oslo	Biskop:
Døvekirken
Det døvekirkelige arbeid i Norge er i 
dag organisert med egne menigheter 
og i distrikter med et landsdekkende 
kirkelig fellesråd, en egen represen-
tant i Oslo bispedømmeråd og som 
et eget prosti under Oslo biskop. 
Prestene og andre statlige tilsatte i 
Døvekirken lønnes av statlige midler 
som forvaltes av Oslo bispedømme-
råd, og det døvekirkelige fellesråd 
og det lokale døvekirkelige arbeid 
drives ved midler fra årlige statlige 
tilskudd.  

Representanter for Døvekirken og 
deres organer er i dag opptatt av at 

endrede relasjoner mellom stat og 
kirke ikke resulterer i at det døve-
kirkelige menighetsliv blir skade-
lidende, og at det fortsatt må være 
et statlig anliggende at de døve som 
språklig minoritet får delta i og ut-
folde sitt religiøse liv på lik linje med 
hørende. En fremtidig kirkeordning 
må sikre at dette ansvar tas på alvor 
som en landsdekkende og nasjonal 
oppgave, og at det innarbeides for-
delingsmekanismer som ivaretar de 
ekstra omkostninger som religiøst liv 
blant døve innebærer. 

Oslo	Bispedømmeråd:
Døvekirken
Det kirkelige arbeid blant døve er en 
del av Oslo bispedømmes ansvars-
område. Dette arbeidet drives i hele 
landet og er rettslig regulert ved en 
forskrift. Her er det særlige forhold 
som det må tas hensyn til. Døvekirken 
er en på en spesiell måte opptatt av at 
kirken skal være tilgjengelig. Det er 
en målsetning at døve, tunghørte og 

deres nærmeste skal ha et likeverdig 
tilbud som hørende. Nye ordninger for 
Den norske kirke må inneholde gode 
systemer slik at dette hensynet blir 
ivaretatt. I dag er det ingen forplik-
telse for kommunene til å yte tilskudd 
til døvekirkelig arbeid. Arbeidet lokalt 
er avhengig av statlige årlige tildelin-
ger. I det døvekirkelige miljø er det 
frykt for at endrede relasjoner mellom 
stat og kirke kan føre til at vesentlige 
deler av tjenestetilbudet forsvinner 
og at arbeidet kan bli prisgitt frivil-
lighet. Som utgangspunkt vil bispe-
dømmerådet anføre at det må være et 
statlig anliggende at døve som språk-
lige minoritet i Norge, skal få delta 
i religiøst liv på likeverdig grunnlag 
som hørende. Bevilgningsnivået må 
tilpasses dette.  Det må innarbeides 
fordelingsmekanismer som tar hensyn 
til de økte omkostninger et religiøst 
liv for døve innebærer. Kristen tro og 
religiøst liv må også gjøres tilgjenge-
lig for døve.

Høringsuttalelser	fra	Oslo	Biskop	og	Oslo	Bispedømmeråd	
om	forholdet	Stat	og	Kirke:



�

DøvesBlad 
 

  Julegaver

A
S

RAGNHILD THORSHEIM KRISTING

Vi kan hjelpe med rådgivning/
tilrettelegging ved begravelser/bisettelser

HELE DØGNET

Tlf. �� �8 0� ��GRAVFERDSHJELPEN

Støtt våre annonsører!
Våre	annonsører	støtter	oss!

Hagerupsvei ��x, �09� BERGEN

Rettferdig	julegåve?	Kva	meiner	du?	
tenker	du,	 	kanskje	 lettare	 irritert.	
Skal	gleda	over	å	gje	julegåver	også	
bli	tatt	frå	oss	no?	

Gleda over å gje, er for mange større 
enn det å få. Spenninga er stor på jule-
kvelden; Vil ho like den? Nokre av oss 
kosar seg med å planlegge innkjøp av 
gåver. Vi er gjerne ute i god tid, og ten-
ker varme tankar om dei vi er glade i. 
Kanskje lagar du noko med eigne hen-
der. Andre av oss synest heile julegåve-
maset er eit stress. Ikkje ønskjer vi oss 
noko heller. For vi har jo så mange ting. 
Og det vi ikkje har, kan vi kjøpe sjølv. 
”Til den som har alt” lokkar reklamen 
og presenterer duppedingsar vi etter alt 
og døme ikkje kan klare oss utan. Eller? 
Undersøkingar viser at det vi nordmenn 
ynskjer oss mest av alt er tid. Meir tid 
saman med dei vi er glad i. Meir tid til å 
dyrke hobbyar eller gjere kvalitetsting. 
Gåvekort med snømåking, barnepass, 
kinobillettar, massasje og liknande har 
blitt umåteleg populære som alternative 
julegåver (sjå www.fremtiden.no og 
www.gronnhverdag.no). For andre er 
ein gåvesjekk til nokon som verkeleg 
treng det, vel så greitt som ei person-
leg gåve (sjå t.d. www.reddbarna.no 
- www.kirkensnodhjelp.no).

God	tradisjon
Julegåver har lang tradisjon. Dei bar 
fram gull, røykelse og myrra til det 
vesle Jesusbarnet. Vi gir kvarandre 

gåver i takksemd over og som symbol 
på Jesusbarnet  som den største gåva. 
Englane på marka forkynte ein glad 
bodskap… Jula er ei glad høgtid. Vi 
vil dele gleda med kvarandre, og ikkje 
minst med borna. Sjølv om barnerom-
met er fullt av leiker, er det ikkje til å 
kome forbi at det framleis er knytt store 
forventningar og spenning til julegå-
vene under juletreet. Det er berre rett 
og rimeleg at vi har ein tradisjon for å 
gje gåver til dei vi er glade i. 

Men er det rett å gje ei gåve som er 
produsert under urettferdige og kri-
tikkverdige forhold for den som har 
produsert gåva? Billig, billig, billig 
= Kjøpe, kjøpe, kjøpe. Undersøkingar 
viser likevel at 45 posent av alle nord-
menn har dårleg samvit for 
å kjøpe varer som kanskje 
ikkje har ein tilfredsstillande 
etisk standard. Men korleis 
kan eg vite om ei vare har 
etisk standard, tenker du 
kanskje? Internasjonalt 
har vi ei merkeordning 
som garanterer rettferdige 
produkt (Max Havelaar/
Fairtrade). I Noreg er det 
hittil mest matvarer å få tak 
i med denne garantien (sjå 
www.maxhavelaar.no).

Julegåva – er den rettferdig? 
Ein juleaktivitet for heile familien

Av Kristin Lødøen Hope - Prosjektleiar forbruk og rettferd, Bjørgvin Bispedøme
Illustrasjoner er hentet fra Svein Nyhus i "Grønn hverdag"

Vi	kan	påverke
Vi kan vere med på å påverke til eit 
etisk forbruk ved å vere bevisste kon-
sumentar. Når julekvelden er over, la 
familien sette seg i sving med å finne ut 
kor gåva er produsert. Ok, mest sann-
synleg Kina ja. Kan de finne ut kor hen 
i Kina? Kva er namnet på fabrikken? 
Korleis er forholda for dei som jobbar 
der? Selskapet som sel produktet, har 
dei nokon etisk profil eller mål som dei 
jobbar mot? Kva seier andre media og 
kritiske røyster om dette selskapet? Går 
du inn på nettsida www.etiskforbruk.no 
kan du få mange gode tips og lenkar 
til korleis du kan gå fram for å finne ut 
den etiske standarden til eit produkt. 
La det gå sport i å finne ut mest! Med 
ein e-post til importøren kan du vere 
med på å gjere julegåvene litt meir 
rettferdige…

God jul!
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  Kalender 

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

Oslo Døvekirke
Søndag	3.	desember, kl.11:	Gudstjeneste med 
konfirmantpresentasjon. Ofring til konfirman-
tarbeidet. 
Søndag	17.	desember, kl.18: Lysmesse. Ofring 
til konfirmantarbeidet. 
Søndag	24.desember, kl.1130: Julaftengudstje-
neste på St.Hanshjemmets avdeling Heimly.
Søndag	24.	desember, kl.15: Julaftengudstje-
neste i Døvekirken. Ofring til menighetsarbei-
det.
Søndag	24.	desember, kl.1630: Julaftenguds-
tjeneste på CSS.
Mandag	25.desember, kl.11: Juledagsgudstje-
neste. Ofring til Kirkens Nødhjelp.
Søndag 21.januar, kl.11: Høymesse.
Søndag 4.februar, kl.11: Høymesse.
Søndag 18.februar, kl.11: Fastelavnsgudstje-
neste.

Utenfor	Oslo

Fredag	8.desember, kl.1830: Julegudstjeneste 
ved Roar Bredvei i Telemark døveforening, 
Porsgrunn.
Søndag	 10.desember,	 kl.16: Førjuls- og ad-
ventsgudsjeneste ved Roar Bredvei i Bugården 
kirke, Sandefjord.
Torsdag	14.desember, kl.18: Julegudstjeneste 
ved Siv Henriksen Elstad i Storhamar kirke, 
Hamar.
Fredag	28.desember, kl.16: Juletrefest i Vest-
fold døveforening. Roar Bredvei.
Lørdag	6.januar, kl 12: Juletrefest i Halling-
dal døveforening på Ål. Roar Bredvei og Karl 
Robertsen.
Søndag	7.januar, kl.15: Juletrefest i Vestfold 
foreldreforening, Teie kirke. Sunniva og Lisa.

Åpent	hus	i	Oslo	Døvekirke
Torsdag 14.desember, kl.1130: 
Adventsfest

Andre	arrangement
i	Oslo	Døvekirke:

Velkommen til

JULAFTEN  I  DØVEKIRKEN!
I år blir det julaftenarrangement i Døve-
kirken. 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.

Middag kl.16.30. 
Vi hygger oss og går rundt juletreet, og 
avslutter med kaffe og kaker. En liten 
gave blir det også. Slutt ca. kl.21.00

Alt dette for kr 75,00
Påmelding til Døvekirken i Oslo

 Fagerborggt.12, 0360 OSLO 
Tlf 23 33 43 20, ttlf 23 33 43 30 

innen 15. desember
Gi beskjed hvis du trenger spesiell diett 

eller transport hjem.

Fredag	29.	desember kl 18 er det barne-
juletrefest i Døvekirken!

Julepoesi, Juleklovn, Juleleker og Med 
mye mer!Gratis inngang!Det serveres mat 

og julegløgg! 

Fredag	5.januar kl 18 er det voksenjule-
trefest i Døvekirken i Oslo! Det blir god 

mat, god underholdning og god stemning! 
Egenandel kr 100. Påmelding til daglig le-
der! (se under Døves Menigheter i bladet)

Stavanger Døvekirke
Søndag	3.desember, kl.11: Lysmesse 
Søndag	 24.desember, kl.15: Julaftenguds-
tjeneste

Åpen	Kirke, hver tirsdag kl.1100-1330

Utenfor	Stavanger

Søndag	10.	des., kl.20: Gudstjeneste i Skåre 
kirke, Haugesund 
Søndag	17.	des., kl.11: Oddernes, Lysmesse 
 

Bergen Døvekirke
Søndag	19.	november: BASAR.
Søndag	3.desember, kl 11: Familiegudstjeneste 
v/ Tom S. Tomren. Utdeling av Barnas kirkebok 
til 4 åringene.
Søndag	 10.desember, kl 18: Lysmesse på 
tegnspråk v/ døveprost Terje Johnsen, Tom S. 
Tomren og Lars Hana
Søndag	24.desember, kl 15: Gudstjeneste med 
”tegn til tale” v/ Lars Hana

Bergen Døvekirke, forts.

Søndag	14.januar, kl 11: Familiegudstjeneste 
med tema misjon. Gudstjenesten blir på ”tegn 
til tale” v/ Tom S. Tomren
Søndag	21.januar, kl. 12: Gudstjeneste i Døve-
kirken. Konfirmantleiren deltar med drama og 
andre innslag.
Søndag	 4.	 februar, kl 11: Gudstjeneste på 
tegnspråk v/ Lars Hana
Søndag	18.	februar, kl 11: Gudstjeneste med 
”tegn til tale v/ Lars Hana

ÅPEN	KIRKE
I	BERGEN	DØVEKIRKE

på tirsdager med seniortreff kl 10.30.

KONOW	SENTER 
ANDAKT TORSDAGER KL 12.00
24. desember (kl.	11.30) v/ Lars Hana 
11. januar v/ Lars Hana, NATTVERD
1. februar v/ Lars Hana
22. februar v/ Tom S. Tomren

MØRE

Søndag	 2.desember, kl.11: Familiegudstje-
neste i Volsdalen kirke, Ålesund. Sammen 
med Volsdalen menighet. Kirkekaffe og ad-
ventsverksted.
Søndag	24.desember, kl.14: Julaftengudstje-
neste i Volsdalen kirke, Ålesund. Volsdalen 
barnekor deltar.
Lørdag	6.januar, kl.15-19: Menighetens jule-
fest i Volsdalen menighetshus. Voksne: kr.125,- / 
Barn: Gratis. Påmelding innen tirsdag 2.januar 
(til døvekapellan).
Søndag	28.januar, kl.11: Borgund kirke, Åle-
sund. Familiegudstjeneste ved prestene Lothe 
og Nordbrønd. Speidere deltar. Kirkekaffe.
Søndag	18.februar, kl.11: Fastelavnsgudstje-
neste i Volsdalen kirke. Nattverd. Kirkekaffe.

Trondheim Døvekirke
Søndag	3.	desember, kl.18:  Lysmesse
Søndag	 24.	 desember, kl.15: Julaftenguds-
tjeneste
Mandag	1.	januar, kl.11: Nyttårsgudstjeneste 
på Klosterbakken
Søndag	14.	januar, kl.18: Gudstjeneste
Søndag	28.	januar, kl.11: Gudstjeneste

Hyggetreff	på	Rødbygget	kl.1030	
følgende	tirsdager: 12. desember, 
16.januar, 30.januar

LEVANGER
Søndag	7.januar, kl.11: Gudstjeneste

Tromsø Døvekirke
Søndag	 10.desember, kl.14:  Lysmesse ved 
Per Walle. Elever fra Fagereng skole deltar. 
Kirkegrøt. Ungdomstreff.
Søndag	24.desember, kl.16.30: Julaftensguds-
tjeneste i Døvekirken.
Mandag	25.desember, kl.11: Høytidsgudstje-
neste i Døvekirken. Kirkekaffe.
Søndag	7.januar, kl.14:  Gudstjeneste i Dø-
vekirken.
Søndag	 4.februar, kl.18:  Gudstjeneste i 
Døvekirken.

Åpen	kirke, Volsdalen menighetshus, Åle-
sund, følgende onsdager kl.1100-1400:

31.januar	og	28.februar
Velkommen til prat, vafler, tombola og 
lystenning!

HUSK  å  melde  
adresseforandring!
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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

Jørg Kunzendorf, døvekapellan
begynner i løpet av høsten. Tlf. nr. 
kommer i neste nummer
Ingrid Karlgård Moxness, daglig 
leder
Johan Fjellestad, kirketjener
Erling Neergård, organist
Mikal Urgård, prosjektleder
Ttlf direkte 73 52 22 69
e-post: mikal.urgard@dovekirken.no

DØVES mENIghET, 
NORD-NORgE

Postadresse: Pb 644, 9257 Tromsø 
Besøksadresse: 
Tromsø Døvekirke, Jadevegen 10, 
Kroken, 9022 Krokelvdalen

Kjell Steinbru, døvekapellan 
Ttlf 77 28 06 15
Tlf 77 61 53 03
Fax  77 63 88 89
Mobil 97 52 85 69
kjell.steinbru@dovekirken.no

Stiftelsen Signo

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

   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

Sunniva Hognestad Johnsen, 
døvekapellan
Teksttelefon 23 33 43 36
Telefon 23 33 43 26
Mobiltelefon  41 69 83 55
sunniva.h.johnsen@dovekirken.no
Siv Henriksen Elstad, prostiprest
Teksttelefon 23 33 43 34
Telefon 23 33 43 24
Mobiltelefon  91 35 07 76
siv.h.elstad@dovekirken.no
Hege R. Lønning, daglig leder 
Teksttelefon 23 33 43 30
Mobiltelefon  95 20 99 06
Dimitri Katsnelson, konsulent
Se Døvekirkenes fellesråd (over)
Kjell Omahr Mørk, kirketjener
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
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
doves.menighet.stavanger@
dovekirken.no

Jarl Åge Tjørn, døveprest
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
gunn.heidi.dybdahl@dovekirken.no
Petter Riisland, organist
Telefon 51 52 20 25
Mobiltelefon 97 77 47 62
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 
Tlf direkte 55 56 41 28
Berge Osnes, organist
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 (perm) 
Hilde Nygård, assistent

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

Klaus Hanssensvei ��
Postboks ���� Årstad
�8�9 Bergen

www.designtrykkeriet.no
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  Døvekirkelig Fond Madagaskar

Kirkelige handlinger
Dette er hva vi har fått inn av opplys-
ninger om kirkelige handlinger denne 
gangen. Det har naturlig vært en del 
konfirmasjoner, men disse meldes ikke 
(med unntak av det som er sendt inn av 
bilder etc.)

Døpte
Vestenfjelske:

30.september, Volsdalen kirke: 
Julian Andrés Standal   
Stella Urbina Standal

Vigde
Østenfjelske:

9.september, Tanum kirke:  
Marianne Bjerg og Gorm Normann
18.november, Larvik kirke:
Julianna Macha og Terje Kihle 
Halvorsen

Vestenfjelske:
5.august:   
Christina Kryvi og Martin Selvåg 
Skinnes

Døde
Østenfjelske:
21.september, Østre krematorium: 
 Per-Erik Høgmann
26.september, Nordstrand kirke:  
 Reidun Åsen
31.oktober, Sarpsborg krematorium:  
 Tore Solberg 

Vestenfjelske:
19.september: 
 Oddmund Norvald Eikenes 

Nordenfjelske:
16.september, Kolvereid: 
 Harald Lian
19.september:  
 Edvin Torfinn Trondsen

Hvis ikke annet er angitt har handlingen 
funnet sted i vedkommende døvekirke. 
Listen er basert på innsendte opplysninger 
fra døvedistriktene.

Fra nettstedet til Det Norske Misjonsselskap (NMS) har vi hentet 
informasjon om Døvekirkelig Fond Madagaskar.  Dette fondet trenger 
støtte, og om du ønsker å være en giver her – ta kontakt med NMS eller et 
kontor hos døvemenighetene.  Fondet har fått prosjektnummeret 623 320.

Døvekirkelig	fond	er	et	samarbeid	mel-
lom	Den	døvekirkelige	misjonskomite	
i	Norge,	 Den	 gassisk-lutherske	 kirke	
(FLM)	og	Det	Norske	Misjonsselskap	
(NMS).	 Fondet	 skal	 først	 og	 fremst	
benyttes	til	å	sikre	døve	på	Madagas-
kar	en	kirkelig	betjening.	I	dag	lønner	
fondet en døveprest, målet er å få flere 
ansatte.	

Madagaskar er et av verdens ti fattigste 
land, et såkalt MUL-land (Minst utviklet 
land). Å være funksjonshemmet i et fattig 
land er vanskelig. Døve blir i det gassiske 
samfunnet ofte betraktet som uønskede 
og unyttige. Det offentlige har et svakt 
utbygd undervisnings- eller omsorgs-
tilbud til denne gruppen, kun 10 % har 
et skoletilbud. Døveskolene som drives 
av FLM, er derfor en svært betydnings-
full del av kirkens diakonale innsats.  
 
Prosjektmidler	 sammen	 med	 lokale	
bidrag	 gjorde	 det	 mulig	 å	 foreta	 ti	
besøksreiser	 til	 døveskoler,	 skriver	
døveprest	Randriambololontsoa	Ben-
jamin	(Benja).

Benja (bildet) er den eneste presten i 
Den gassisk-lutherske kirke (FLM) som 
kan tegnspråk, og han kan forrette en 
gudstjeneste hvor de døve inkluderes. 
Uten tegnspråk i kirken kan ikke døve 
få noe utbytte av verken gudstjenester 
og annet kirkeliv, og de fleste isoleres 
fra menighetene. Benja arrangerer faste 
døvegudstjenester i Antsirabe, i tillegg 
til arbeidet han utfører som lærer ved 
døveskolen. Tidligere døveprest Ratovo 
hjelper til under døvegudstjenestene.  
 
Kompliserte	reiser
Å reise med bil til Antsiranana, nordka-
lotten av Madagaskar, er på grunn av kli-
matiske forhold kun mulig i tidsrommet 
juli til oktober. Døveskolene i Mahajanga 
og Antsiranana ble derfor besøkt i juli 
og oktober. Døveskolene i Toamasina og 
Morondava (sør på øya) fikk besøk av dø-
vepresten i den første halvdelen av året.  
 
Fulltallig	oppmøte
I Morondava møtte alle de 48 registrerte 
døve opp til gudstjenesten Benja for-
rettet. Benja fikk også anledning til å 
besøke hjemmene til flere av de døve 
barna, det er viktig å drive et hold-
ningsskapende arbeid også i familiene. 
Benja hadde også en samling med de 
som arbeider på døveskolen, samt at 
han fikk møte den lokale kirkeledelsen.  
 
Besøkene av døvepresten er svært vik-
tige for de døve selv. Men de er også 
viktige for foreldre og kirkeledelse som 
får informasjon om hvilken betydning 
skolegangen kan ha for de døve barna. 
 
Dette prosjektet hører inn under program-
met Diakoni og bistand.

Innsamlingsmål for året 2006 er kr 45 100. 
Takk for støtte til det døvekirkelige fondet!
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Vigslet	kompostbingen
”Skaperverkets Dag” ble markert i kirker 
over hele verden i går. Bergen markerte seg 
som vanlig med et originalt påfunn. Her ble 
en kompostbinge vigslet.

- Vi gjør dette med et smil om munn, 
men det er dypt alvorlig ment, understreker 
døveprest Tom Sverre Tomren. Han vigslet 
kompostbingen under gudstjenesten i Dø-
vekirken i Bergen i går. 

Menighetens medlemmer var selv sær-
deles aktive under gudstjenesten. Først 
gikk de ut for å plukke søppel og gjøre 
det pent utenfor kirken.  Dessuten hentet 
de blomster, grønne grener i kirkens nær-
område for å pynte kirken. De var også 
aktive under selve vigslingen. Hver eneste 
deltaker helte en liten spade tørr jord opp i 
kompostbingen.

  Døves menigheter observert i media 

I tillegg har Døves menighet i Bergen 
også vært observert i avisen Vårt Land 
nå i november. Der kunne vi lese at 
menigheten har sluttet seg til aksjo-
nen som går mot gasskraftverket på 
Mongstad, fordi det skal bygges uten 
CO2-rensing.

Så var det at Døves menighet i Stavanger 
var synlig i Rogalands avis, 2.november. 
Saken er ikke lystelig. Det handler om 
at kirken trenger penger til oppussing. 
Stortingspolitiker Bjørg Tørresdal fra KrF 
besøkte kirken. Slik stod det i avisen:

 – Stopp kirke-forfallet 
Av: Ingvild Ween
Døvekirken i Stavanger forfaller. – Noen 
av manglene er lovpålagte og et statlig 
ansvar, mener stortingspolitiker Bjørg 
Tørresdal (KrF). 

Hun var i går på besøk i kirken på Stor-
haug for å se behovene med egne øyne. 
Stortingspolitikeren fikk høre om takstei-
ner som har falt ned, sprekker i vegger og 
råttent veggpanel som måtte fjernes, noe 
som førte til at mus så sitt snitt til å titte 
fram. Menighetssalen kan de ikke bruke 
for den mangler rømningsvei. 

– Dette er helt pyton med tanke på at det 
er et bygg som brukes hver dag, sier Tør-
resdal, etter å ha sett forfallet. 

Kirken mangler også handikaptoalett, 
selv om en bruker gjennom mange år sit-
ter i rullestol. Nødvendige tiltak ble for tre 
år siden estimert til 500.000 kroner. 

–	Små	beløp
– Denne kirken faller tydeligvis litt 

utenom den satsingen som har vært og 
er. At denne kirken ikke er godt nok til-
gjengelig mener jeg strider mot loven, 
sier Tørresdal, som er overrasket over at 
så lite er gjort siden det dreier seg om små 
beløp. 

Svenske	gjester	i	Oslo
Den siste saken er at Døves menighet i 
Oslo i oktober hadde besøk av ”Svenska 
kyrkans teckenspråkliga arbetes nationella 
arbetsgrupp”. I Dövas Kyrkoblad nr.6-2006 
leser vi at de ville vite hvordan Døvekirken 
i Norge er bygd opp. Terje Johnsen holdt 
et foredrag om vår historie her i landet. 
Gjestene fikk vite at døvekirken i Norge 
er organisert under Oslo Bispedømme selv 
om det er døvekirker og ansatte over hele 
landet. Dette er til forskjell fra Sverige hvor 
hvert bispedømme har ansvar for denne 
driften. Videre var det informasjon fra kir-
kevergen i Døvekirken, Tor Einar Lie, som 
fortalte om hvordan Døvekirkens Fellesråd 
er organisert og om hvilke oppgaver rådet 
har. På slutten av besøket var det en felles 
gudstjeneste.

Døves Blad har 
registrert at noen 
menigheter har vært 
synlige i media.

Skipet i kirken er i dag delt i to av en 
lettvegg. Fremste del brukes til gudstje-
neste, mens den delen som er nærmest 
døren brukes som menighetsrom. I går var 
flere i menigheten samlet her. Åse Bernt-
sen var blant dem som sa hva hun mente 
til Tørresdal. 

– Lyset her inne er så dårlig at det er 
vanskelig å se. Det gjør det vanskelig 
for meg å oppfatte hva som blir sagt, sier 
Berntsen. 

Daglig leder i døvekirken, Gunvor 
Abelsnes forteller at det vil koste et par 
tusen å få bedre lys. 

– Døvekirken betyr mye for oss. Mange 
sitter gjerne ensomme hjemme, men her 
får vi sosialt fellesskap, sier Arne Olav 
Løvik. 

Løfte
Gunvor Abelsnes forteller at menighe-

ten har søkt om penger til vedlikehold, 
men foreløpig stort sett fått avslag. 

– Vi fikk 20.000 kroner da takpanner falt 
ned. Men ellers har vi fått høre at siden 
Døvekirken i Tromsø har fått åtte millio-
ner kroner, så er det ikke penger til oss, 
sier Abelsnes. 

Hun påpeker at nærmeste kirke for døve 
er i Bergen eller Oslo. Bjørg Tørresdal 
mener det nå er viktig å få en oppdatert 
plan over hva som må gjøres og hva de 
ulike tiltakene koster. Hun foreslår også å 
dele tiltakene inn etter strakstiltak og ting 
som kan vente. Tørresdal selv vil kontakte 
partikollegaer og andre parti for å få pen-
gene på plass. 

– Jeg håper jeg om ikke altfor lenge kan 
komme tilbake til nyoppusset kirke, sier 
Tørresdal ved hjelp av tolk til medlem-
mene i menigheten. 

- Skaperverket lider. Vi er i ferd med å 
ødelegge det og grise det til. Jorden er i 
ubalanse. Vi må handle nå for å motvirke 
en sørgelig utvikling, sier Tom Sverre 
Tomren.

I	ærefrykt
Han tror kompostbingen kan være et peda-
gogisk hjelpemiddel. Døvekirken er en av 
landets  få menigheter som er godkjent som 
en grønn menighet. Menigheten er opptatt 
av å formidle riktige miljøholdninger.

- Gud har gitt oss skaperverket for at vi 
skal ta vare på det for kommende genera-
sjoner. Vi gjør dette i ærefrykt for Gud og 
takknemlighet for livet, sier Tom Sverre. 

Først ut var Døves menighet i Bergen, 
som det var reportasje om i Bergens 
Tidende 18.september, skrevet av Tor 
Kristiansen og foto av Eirik Brekke. 
Der stod:

Lang	tradisjon
Gjennom utallige tiår har landets kirker 
markert høsttakkefesten en søndag i sep-
tember. I år er søndagen omgjort til ”Ska-
perverkets dag”. Det er ikke uten grunn at 
Tom Sverre Tomren markerer den sterkt. 
Han har tidligere vært styreleder i Natur-
vernforbundet Hordaland og er initiativ-
taker til markering av dagen i de norske 
kirker. To år er gått nå siden Kirkemøtet 
sluttet seg til tanken og bestemte seg for å 
innføre en egen ”Skaperverkets dag”. Ideen 
til dagen kom opprinnelig fra patriarken i 
den ortodokse kirken for 15 år siden. 
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      Allehelgenssøndag i Trondheim

”Han skal ikke bryte et knekket rør 
og ikke slokke en rykende veke..”

Unge	kan	også	skape	gudstjeneste.		
På	 alle	 helgens	 dag	 i	Trondheim	
framførte	døve	ungdommer	poesi	
og dans.   Konfirmantene bar fram 
vakkert	 dekorerte	 symboler	 –	 en	
ring,	et	kors	og	et	hjerte	–	symboler	
for	den	 treene	Gud.	 	Disse	vakre	
symbolene	 fortalte	 noe	 om	 hvem	
Gud	 er	 for	 oss	 mennesker	 –	 han	
er	skaperen,	frelseren	og	han	som	
gir	oss	kjærligheten.		Denne	dagen	
hadde	vi	spesielt	dem	i	tankene	som	
var	gått	bort	siste	året	og	dem	som	
har	hatt	vonde	opplevelser	og	gått	i	
livets	motbakke.		Vi	ville	si	at	Gud	
verner	om	ditt	liv	også	når	du	lig-
ger	 nede,	 gråter	 og	 ikke	 makter	
mer.		”Salige	er	de	som	tørster	og	
hungrer	etter	rettferdighet,	for	de	
skal	 mettes,”	 leste	 Mikal	 Urgård	
fra	Bergprekenen.

Poesi
Thomas Johannessen framførte de 
vakre ordene fra Det gamle Testa-
mente om at Gud bestandig omgir oss 
og han kjenner oss til bunns (Salme 
139).  Hans vakre poesi over denne 
salmen gjør det lett å ta dette til seg.  
Etter prekenen framførte Tanita Rag-
nes diktet ”Trø varsomt” som mange 
så på kulturdagene. Det var da en del 
av forestillingen ”Skjebnehjulet.”  

Med sitt personlige ut-
trykk får hun formidle 
at det finnes liv også 
der livet har frosset 
til is.  Det gir håp og 
mot til å fortsette tross 
alt som er vondt.  Po-
esien er så vakker og så 
personlig i uttrykket at 
den skaper medfølelse 
og engasjement.  Også 
Georg Bjerkli; Heidi 
Ovesen og Anita Na-
varseter minnet oss om 
det trassige livet som 
ikke vil la seg knekke.  
De framførte ”Kultura” 
– om trærne som ikke 
lot seg knekke tross 

Konfirmantene Julian Standal, Tom-Inge Ovesen, Tine V. 
Granmo, Vidar Tessem med treenighets-symbolene.
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Basar
i stavanger døvekirke

Årets basar i Stavanger skjedde søndag 
12.november. 

Vi begynte med gudstjeneste til vanlig 
tid. Etterpå var det salg av lodder kaffe 
kaker og middag. 

Georg Abelsnes hadde kunstskole for 
store og små. Her var det stor aktivitet 
med lineoliumsnitt og akvarellmaling.

Billur hadde fortellerstund med barna 
og elever fra Auglend skole viste teater-
stykket Piken med fyrstikkene.

Basakomiteen gjorde en flott jobb. Her 
hadde de aktivisert hele døvemiljøet i Ro-
galand til å selge loddbøker på forhånd. 

Flotte gevinster var det også. Det kom 
ca 130 personer i løpet av dagen. 

Det var en flott dag som understreket at 
det er et flott samarbeid mellom døvekir-
ken og døvemiljøet i Rogaland.

Gunvor

Billur forteller.

Navneskrivning i basarbøkene.

Dans	og	lys
Stadig flere kirker tar i bruk dans som 
kunstnerisk uttrykk.  I Oslo døvekirke har 
de hatt det i mange år.  Vi har prøvd det i 
Trondheim også og flere blir positivt stemt 
til det.  Marita Ørsnes Sara hadde to fram-
føringer denne kvelden.  Det gir noe tid til 
ettertanke og er vakkert å se på.  Slik er det 
også når lysgloben tennes – denne dagen 
skulle den minne oss om de døde siste år 
og om det store fellesskap vi er en del av 
og som vi gjerne vil be for.  Konfirmantene 
hadde ansvar for dette. 

Tekster
Bibeltekster kan være vanskelige.  Trøsten 
og håpet som finnes i en av Jesu store ta-
ler ville vi formidle: ”Salige er de som er 
fattige i seg selv, for himmeriket er deres, 
Salige er de som sørger, for de skal trøs-
tes, salige er de tålsomme for de skal arve 
jorden”.  Prest for dagen - Asgeir Straume 
– bant det hele sammen og talte. Det ble 
en annerledes gudstjeneste, men det ble 
en minnerik gudstjeneste. Mange deltok 
– mange hadde mot til å stå fram. Gjen-
nom mange år har Georg Bjerkli vist oss 
hva vakker tegnspråkpoesi er.  Nå følger 
ungdommer etter.  Og vi tror de ble til glede, 
håp og livsmot for de som var der.
Hjertelig takk til alle sammen.          

Per Walle

gjentatte slag og påkjenninger.  De bøyes 
til jorden, men reiser seg igjen.  Så kan hver 
og en tenke på sin egen kamp og bli bevisst 
sin egen styrke. Vi kan også ta kampen med 
inn i Guds hus og finne styrke der.
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  Ledertrening - Ludvik 

lUdvik-helg
Vi (Deltakere fra Døves 
menigheter) møtte opp på 
Skullerud torsdag den 14 
september med godt pakket 
utstyr og tunge ryggsekker. 
”Jeg tuller ikke, sekken min 
veier minst 15 kilo!” sa Pet-
ter, så vi var godt forberedt 
på å leve i naturen de neste 
dagene. Det var mange 
ungdommer på leiren, og 
alle ble delt i grupper. Vi 
døve ble delt i egen gruppe. 
Vi fikk utdelt kart, kompass 
og annet utstyr. Alle grup-
pene hadde en-to voksne 
ledere som hele tiden gikk 
bak oss mens vi lette etter 
postene våre. De hjalp oss 
ikke på noen måte, vi måtte 
klare oss selv. 

Noen av postene vi måtte 
gå gjennom var slitsomme, 
men de fleste var likevel 
morsomme.

Vi bommet så voldsomt, 
eller så lite som det egent-
lig var, på den første pos-
ten. Vi gikk rundt og lette 
på nesten hele området på 
den ene siden av vannet, 
mens posten hele tiden var 
på den andre siden! Det 
var en bitter opplevelse for 
oss alle, vi mistet da litt av 
lysten til å lete videre etter 
det. Så nær, og allikevel så 
fjern. Etter å ha vært på 
matposten og fått tildelt 
mat, gikk vi videre til den 
neste posten. Vi var litt uer-

farne den gangen og gikk 
nok en gang feil. Vi gikk 
riktignok til en post, men 
det var en annen post, et 
bakkeløp som vi egentlig 
ikke skulle ta. Men når vi 
allikevel var der kastet vi 
oss ut i bakkeløpet, som 
gikk ut på å løpe opp og 
ned en veldig bratt bakke. 
En av de hardeste postene 
vi tok, men vår gruppe fikk 
det beste resultatet av alle 
i alle fall. 

Neste dag tok vi ikke så 
mange poster, men det er 
en post vi likte godt. Det er 
da vi skulle klatre ned en 
fjellvegg. Det var en bratt 
vegg som vi skulle klatre 
ned ved hjelp av tau. Det 
var så gøy! For noen var 
det kanskje litt skummelt. 
Heldigvis for dem var det 
folk som passet på oss, og 
nesten hele gruppa full-
førte. En leder bland oss 
som prøvde seg greide det 
ikke, så vi ungdommene 
følte oss litt ekstra modige 
etterpå.

Det er også to annen post 
som bør nevnes! Den ene 
er hvor vi måtte bade i en 
innsjø. Det var midt på 
høsten og virkelig kaldt! 
I begynnelsen ville ikke 
mange fordi de var redde 
for å bli syke. For hver 
person som ikke ville 
bade måtte vi drasse på en 
tung trestamme rundt hele 
vannet. Etter en runde i et 

ustabilt landskap greide 
fant vi ut at det heller løn-
net seg at resten badet. Det 
var kanskje 12 grader i 
vannet, og vi frøs allerede 
etter bare å ha vært i vannet 
et minutt.  

Den annen post som bør 
nevnes er en sent på natta, 
hvor vi krøp inn i en grotte 

Viktige	arrangement	i	2007
18.-21.januar: Konfirmantleir for ungdommer i døve-

miljøet, Kvamsseter utenfor Bergen.
1.-3.juni: Døvekirkenes Fellesmøte, Rolvsøy i 

Østfold.
26.juni – 1.juli: TT, Tenåringstreff på Gjøvik. Døvekir-

ken er med, sammen med over 3000 
ungdommer.

12.-14.oktober: Døves Kulturdager, Bodø
15.-17.oktober: Medarbeiderdager for ansatte i Døve-

menighetene, Bodø.

med mange ganger. Enkelte 
deler av grotten var virke-
lig smale og trange, men 
vi kom oss hele gjennom. 
En av tolkene likte ikke 
grotten og gikk til slutt ut, 
men ungdommene beholdt 
motet!  

Skrevet av 
Petter Noddeland
og Kristine Dahl

Døve-gruppa fra turen. Fra venstre: Ole Kristoffer Gunnesdal), Truls 
Steenstrup Yggeseth, Petter Noddeland, Kristine Dahl og Thu Hien. 
Ikke tilstede på bildet: Marius Berge Eide.


