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i dette nr:

* les om Juniorleir og konfirmantleir 
som har blitt arrangert i vinter

* tom sverre tomren deler sine 
inntrykk fra Madagaskartur

ellers kan du bl.a. lese om:

-  om pilgrimsturer, bl.a. til spania, høsten 2007 

-  om døveprosten som skriver om trosopplæring 
i lederartikkelen

Ellevill glede på juniorleiren.
Foto: Karl-Fredrik Robertsen

Besøk på døveskolen i Mahajunga 
Foto: Tom S. Tomren
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Andakt 

Kjære Gud! 
I forbindelse med julefesten til Døves menighet i Møre (6. januar), hadde vi samling i Volsdalen 
kirke etter at middagen var ferdig. Da ble alle utfordret på å skrive bønne- og takkelapper.  På de 
hvite lappene ble man utfordret på å skrive takkebønner for opplevelser fra 2006, og på de røde 
lappene var oppfordringen å skrive en bønn for 2007. Her er noe av det som ble skrevet.

Foto: Karl-Fredrik Robertsen

2006:
• Takk for gode naturopplevelser!
• Takk, Gud, for mat og god helse!
• Takk, Gud, for alle i slekta har vært friske 

og har hatt det bra!
• Takk for opplevelser i 2006, både av godt 

og vanskelig!
• Takk, Gud, at du hjelper oss!

2007:
• Kjære Gud, la det bli fred i verden!
• Jeg ber om at barn må få det bedre i land 

som er fattige!
• Jeg ber om at …… blir frisk!
• Jeg ber om at jeg får være frisk!
• Jeg ber om at det må være fred i familien!
• Kjære Gud! Jeg ber om at døvemiljøet kan 

ta vare på alle, og at vi ser hvilke behov det 
enkelte menneske har!
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  Leder

Tros- og dåpsopplæring
for ALLE døpte barn!

Jeg er virkelig glad for at også ALLE døve barn skal få et tros- og dåpsopplærings-
tilbud i fremtiden, men foreløpig vet vi ikke hvordan tilbudet til døve barn skal 
organiseres, hvor mange fagpersoner det er behov for og hva tilbudet vil koste.

Det	vi	vet	er	at:
-	 de	fleste	døve	barn	har	hørende	foreldre
- døve barn har ikke norsk, men tegnspråk som sitt førstespråk
- mange døve barn får et integrert skoletilbud i den lokal, hørende skolen 
- mange døve barn bor langt fra en døvekirke/døvemenighet og de tilbud den 

gir.

Det	vi	vet	er	at:
-	 Døve	barn	må	få	sitt	tros-	og	dåpsopplæringsmateriell	på	tegnspråk.
 Først og fremt gjelder det tros- og dåpsopplæringsmateriellet, men selvfølgelig 

også Bibelen.
-	 Døve	barn	må	få	et	tilrettelagt	tros-	og	dåpsopplæringstilbud	i	nærheten	

av	der	de	bor.
 Mange må likevel til steder der slike opplæringstilbud blir arrangert. Reiseut-

giftene til dette bør dekkes av det offentlige og ikke av familien selv.
-	 Tros-	og	dåpsopplæringstilbudet	må	gis	av	faglig	og	kommunikativt	kom-

petente	personer	som	har	fått	spesiell	opplæring	og	som	står	under	faglig	
veiledning	av	distriktets	kateketer	og	prester.	

 Det er først og fremst ønskelig at døve skal gis faglig kompetanse til å lede de 
lokale	tros-	og	dåpsopplæringtilbudene.	Slik	kompetanse	finnes	ikke	i	dag.

-	 Tros-	og	dåpsopplæring	er	noe	som	først	og	fremst	skjer	i	hjemmet	og	derfor	
må	også	barnas	foreldre	få	hjelp	til	å	kunne	ivareta	sin	del	av	oppdrager-
ansvaret.

 Tilbudet til foreldrene kan gis gjennom eget materiell, regionale tilbud og på 
nasjonale kurs og samlinger.

-	 Det	 er	 behov	 for	 å	 arrangere	 landsdekkende	 samlinger,	 leirer,	 kurs	 og	
seminar.

 Det er viktig å bygge døvekirkelig identiteten og tilhørighet. Målgruppen er 
liten og fagpersonene er få. Derfor er landsdekkende samlinger nødvendige 

Det	som	må	til	er	at:	
- Det døvekirkelige arbeid må få gode muligheter til å drive prosjekt- og forsøks-

virksomhet for å kartlegge behovene og utvikle materiell.
- Det utarbeides en egen plan for tros- og dåpsopplæring for døve barn.
- Kirkedepartementet, Den norske kirke og politikerne må ha en grunnleggende 

forståelse for de spesielle behov døve barn har og må være med på å stille til 
rådighet ressurser som gjør det mulig å drive en tilrettelagt tros- og dåpsopp-
læring.

Terje	Johnsen
døveprost
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Fakta om 
Madagaskar:
- Verdens 8. fattigste land (FN sin 

ranking)
- �7,5 millioner innbyggerer
- Arbeid blant døve siden �949
- NMS og døvekirken har bygget 

opp døvearbeidet sammen med 
den gassiske kirke.

-  Vi støtter elevene med skole-
penger, lønn til en døveprest og 
tegnspråk kurs for foreldre.

-  Det er ca 6000 døve barn i sko-
lepliktig alder på Madagaskar

- I år har 465 døve barn har fått 
mulighet til å gå på skole.

- Det finnes 7 døveskoler på 
Madagaskar. Alle er drevet av 
kirken. 

- Det er en døveprest i arbeid
- Landet er rammet av klimaend-

ringene. Det er blitt tørrere. Det 
betyr mindre risavlinger.

et glimt fra Madagaskar

I midten av november var døvepros-
ten og jeg på Madagaskar i forbin-
delse med at vi var utsendinger fra 
Døvekirkens misjonskomite, fordi 
det var en konsultasjon (møte) mel-
lom den gassiske kirke, Det norske 
misjonsselskap og Døvekirken. Vi 
drøftet arbeidet blant døve på Mada-
gaskar. Det ble avgitt rapporter, og vi 
snakket om nye prosjekter. 

Det ble en tur jeg kommer til å huske 
resten av livet. Det var sterke møter 
med døve og hørende. Det var møte 
med et land med enorm økonomisk 
fattigdom, men med stor menneskelig 
og åndelig rikdom.

Her vil jeg dele noen av opplevel-
sene med dere.

Et	møte	med	Pita
Pita er 15 år. Hun bor i byen Fian-
arantsoa. På Madagaskar er mange 
døve barn sperret inne. Pita er en av 
dem som har vært det. 
Jeg	fikk	høre	om	henne	på	rektor-

møte, og reiste for å besøke henne og 
foreldrene hennes. 

Læreren fortalte at da Pita begynte 
på skolen, tålte hun ikke lys og hun 
hadde dårlig balanse.

Dette tydet på at hun hadde vært 
innesperret i mørke. Jeg spurte for-
eldrene om dette var tilfelle, og de 
svarte ja. De sa at det hadde blitt for 
krevende	at	hun	fikk	gå	fritt.	Andre	
barn ertet henne, og hun ble sint. Det 
ble	mye	konflikter	med	 søsken,	 og	
foreldrene var redd for at hun skulle 
rømme. Foreldrene mente at Pita 
egentlig ville bli låst inne for å unngå 
problemene.  På Madagaskar er huse-
ne av en annen standard enn i Norge. 
Vanlige hus på landsbygden har ikke 
strøm, de har ikke vinduer med glass. 
Det betyr at da Pita var sperret inne, 
levde hun i et mørkt rom. 

- Når begynte dere å sperre henne 
inne da? spurte jeg foreldrene. 

- Da hun var en 5-7 år gammel, 
svarte de.

- Hvordan er det for henne nå da? 
spurte jeg faren hennes.

- Nå er det mye bedre. Hun er ikke 
så sint, men hun vill heller være på 
skolen enn hjemme.

For ikke så lange siden stod hun 
opp midt på natten og gikk mot sko-
len.	Hun	kom	flere	hundre	meter	før	
vi	fikk	stoppet	henne.	Det	som	er	van-
skelig er i helgene. Det hadde vært 
bedre om skolen hadde hatt internat. 
Nå går jeg på tegnspråkkurs for for-
eldre her en gang i uken. Det gjør det 
lettere å kommunisere med Pita.

Jeg gikk fra samtalen full av inn-
trykk. Pita sin skjebne er ikke unik. 
Jeg snakket med en lokal prest som 
fortalte at det var vanlig at foreldrene 

  Madagaskar Tekst	og	bilder:	Tom	Sverre	Tomren

Ivrige	elever	i	Fianarantsoa
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på landsbygda sperret inne de døve 
barna.

Det betyr at det sitter enormt mange 
døve barn innesperret på samme måte 
som Pita har gjort.

Skolen	i	Fianarantsoa
På Pita sin skole i Fianarantsoa har 
de plass til 17 elever. Klasserommet 
er ca 20 m2.

Skoleplassen er like ved siden av 
et tuberkulosemottak. Hvis det hadde 
vært mine barn, ville jeg vært redd 
for smitte. 

Likevel har de 40 døve elever på 
venteliste. Hadde de hatt internat og 
et større skolebygg, kunne de tatt 
imot elever fra hele omlandet. Da 
ville ventelisten blitt ti doblet. Barna 
har gitt rektor et navnetegn. De kaller 
henne engelen. Jeg kan se at hun er 
glad i barna. 
Da	jeg	reiste	fra	Fianarantsoa,	fikk	

jeg med en bønn fra engelen (rektor) 
om å skaffe sponsorer: Vi må ha pen-
ger for å leie eller bygge et internat, 
og en større skole, sier hun.

Døveprest	Bensa
Et annet et sterkt inntrykk var møtet 
med døveprest Benjamin (eller Bensa 
som han kalles). Bensa forteller at 
han har hatt en tung tid. Han er nett-
opp blitt far til to tvillinger:

Nomen ny avo (det betyr Guds 
gave) og Sandram Pita (som betyr 
verdifull kjærlighet).

Bensa sin kone var syk, og straks 
etter at jeg kom tilbake til Norge døde 
hun. Det betyr at Bensa er alene far 
for to nyfødte tvillinger. 

- Jeg greier ikke å ta meg av begge 
to, så jeg må sende en av de fra meg. 
Svigerinna mi bor i Antsirabe (3 
timers kjøretur unna), og hun har 
sagt at hun kan ta seg av den ene av 
tvillingene. Det er ikke et lett å velge 
hvem av tvillingen jeg skal sende fra 
meg, sukket Bensa.

- Hvordan har det gått med arbeidet 
blant de døve da? spurte jeg.

- Det er ikke en lett situasjon. 
Madagaskar er alt for stort for en 
døveprest. Overalt hvor jeg reiser 
kommer det mange til gudstjeneste. 
I det siste har vi merket at Jehovas 
vitner er pågående for å verve døve 
inn	i	sekten	sin.	Vi	skulle	hatt	flere	
døveprester.

Når jeg forlater Bensa, ber han meg 
om å hilse de døve i Norge og spesielt 
til døveprestene.

  Madagaskar

Pita	med	en	tegning	av	huset	og	kirken.

Nå vel tilbake i Norge er hodet ennå 
full av inntrykk. Fattigdommen er 
enorm. Folk går sultne, de strever for 
å få livet til å gå opp. Det er livsvilkår 
som er tragisk. Likevel ser jeg at de 
har kvaliteter som vi har mistet. De 
har en sterkere og mer frimodig tro, 
de	er	flinkere	til	å	ta	seg	av	hverandre.	
De smiler og ler mer enn oss…

er	en	krisetelefon,	åpen	for	alle,	
hele	døgnet.			

Teksttelefon:

Trenger	du	noen	å	snakke	med	
som	ikke	sier	det	videre?

55	32	56	97	

Du	kan	også	skrive	SOS-melding	
via www.kirkens-sos.no. Her fin-
ner	du	også	mer	informasjon	om	

Kirkens	SOS.	
SOS-meldinger	besvares	innen	

24	timer.
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  Juniorleiren i Vrådal

Juniorleir på Østlandet
Det var 7 påmeldte barn, 3 fra Tøns-
berg og 4 fra Oslo. Og vi hadde 
med 3 ungdommer som frivillige 
ledere. Leirleder var Lasse fra NMS 
TeVeBu, i samarbeid med meg og 
døvekateket Øyvind Aspen.
Lasse har aldri vært i kontakt med 
døve tidligere. Vi startet fra Oslo 
i en minibuss og fra Tønsberg i en 
privatbil på fredag. 
Vi kom fram sent på kvelden. Det 
var	vanskelig	å	finne	fram	til	hytta	
i mørket oppe på fjellet. Barna 
likte seg på hytta med en gang. De 
trivdes godt og lekte med de mange 

dørene	i	annen	etasje.	Vi	fikk	servert	
kveldsmat og litt underholdning den 
første kvelden. Dag 2 begynte vi med 
bibelsamling om Moses ute i skogen. 
Det var lite snø, bare ca 30 cm! 
Røde Kors kom og demonstrerte 
hvordan man behandler for eksempel 
skader på bena. De ga også tips om 
hva man gjør når snøraset går. Barna 
fulgte med på foredraget. 
Været var mildt med behagelig tem-
peratur og sol. 
Alle dro deretter til skibakken 4 km 
fra hytta. Barna var ivrige og gledet 
seg over å kjøre med slalåm, snow-

board eller akebrett i 
noen timer. Til mid-
dag ble det spaghetti 
med kjøttdeigsaus. Om 
kvelden fortalte Øyvind 
om	Moses	og	alle	fikk	
sett	 tegnefilm	med	en-
gelsk tekst!! Vi prøvde 
å	finne	en	film	som	var	
tekstet på norsk uten 
hell. Resten av kvelden 
gikk med underhold-
ning og frivillig leder 
Remi fortalte spennen-

Juniorleiren	samlet	på	terrassen	for	førstehjelpslæring.

Her	har	en	av	deltakerne	 fått	 spjelking	på	
foten.

Remi,	en	av	lederne,	forklarer	en	leik.

Tekst	og	bilder:	Karl-Fredrik	Robertsen

I fjor fikk Norsk Misjonsselskap i Telemark, 
Vestfold og Buskerud (NMS TeVeBu) trosopp-
læringsmidler	over	tre	år	til	en	juniorleir	for	
døve	barn	i	alderen	10-12	år.	

I år har vi arrangert en flott tur innover til 
Vrådal	i	Kviteseid	den	2.	–	4.	februar.	

de og grøssende spøkelseshistorier 
til barna. Noen barn ble redde for å 
sove om natta, men heldigvis gikk 
det bra likevel. 

Dag 3 hadde vi karbonader med ost 
i hamburgerbrød og syltetøy på brød 
til frokost. Deretter måtte alle vaske 
hytta og gå ut med søppelet. Så kjørte 
vi hjemover mot Tønsberg og Oslo. 
Vi ankom Oslo ved 18-tiden.  En 
fin	tur	med	nydelig	vær	og	positive	
mennesker!

Det blir en ny juniorleir neste år, ta 
kontakt dersom dere vil ha informa-
sjon når det nærmer seg!
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  Kalender 
Oslo Døvekirke
Velkommen til visuell gudstje-
neste med poesi, ballett, vari-
ert musikk og nattverd. Etter 
gudstjenesten inviteres alle til 
kirkekaffe med hjemmelaget kake 
og hyggelig prat. Gudstjenesten 
stemmetolkes.

Søndag	4.	mars, kl 11:	
Fastegudstjeneste med nattverd. 
Søndag	18.	mars, kl 11:	 	
Takkegudstjeneste etter basaren 
med nattverd. 
Kirkekaffe med kakefest.
Søndag	25.	mars, kl 11:	
Dåpsgudstjeneste i Grorud kirke. 
Skjærtorsdag	5.	april, kl 18:	
Skjærtorsdagsmesse med påske-
lam og nattverd.
Langfredag	6.	april, kl 11: 
Forestillingen og messe ”Via Do-
lorosa”. Jesu lidelseshistorie 
fremføres av døve skuespillere.
Søndag	1.	påskedag	8.	april, kl 
11: Høytidsgudstjeneste. Påske-
frokost kl 10.

Utenfor	Oslo

Velkommen til gudstjeneste med 
prest og poesimedarbeider eller 
danser. Kirkekaffe. Gudstjenesten 
stemmetolkes.
Fredag	23.mars, kl 16:  
Påskeverksted i Sandefjord
Fredag	30.	mars, kl 19: 
 Påskegudstjeneste i Telemark 
døveforening.
Skjærtorsdag	5.	april, kl 16: 
Gudstjeneste med nattverd i San-
defjord. Kirkekaffe.
Langfredag	 6.	 april, kl 16: 
Påskegudstjeneste på Mjøsgløtt.

Åpent hus
i oslo døvekirke:

- en hyggelig samling med an-
dakt, mat og tema av interesse 
eller til glede!

Åpent	Hus er annenhver tors-
dag kl 11.30-13.00, og tema-
ene er:
22. februar: 
Erik Lundqvist forteller om 
den nye DVDen om angst.
8. mars: Åpning av basaren.
22. mars:  Årsmøte og quiz.
19. april: Karl F. Robertsen 
forteller om sin reise jorda 
rundt.

Treffpunkt
- et møtested med sosialt sam-
vær,	vafler	og	middag!
Treffpunkt er annenhver tors-
dag kl 14-18, med middag kl 
16: 1. mars - 15. mars - 29. 
mars - 12. april

Bamsen	barneklubb
- en klubb for barn i 1.-5. 
klasse!
- Onsdager kl 13.45-15.45 i 
skoleåret
- Det er fem faste elementer: 
Samling i kirkerommet, mål-
tidsrituale, middag, dagens 
tema og takke hverandre for 
dagen i dag. 
- Kontaktperson: Karl Fr. Ro-
bertsen (se kontakter).

Temaer:
Onsdag 28. februar: 
Karneval
Onsdag 7. mars: 
Besøke kokosbollefabrikken
Lørdag 10. mars: 
Basar kl. 11 i døvekirken
Onsdag 14. mars: 
Så	karse	og	se	film
Onsdag 21. mars: 
Besøk til Teknisk museum
Onsdag 28. mars: 
Male egg
Onsdag 4. april: 
Påskeferie- vi har ikke bar-
neklubb
Onsdag 11. april: 
Leke med Eyetoy

Ungdomsrådet i oslo
- Et sosialt tilbud til ungdom i 
alderen 13-17 år! Annenhver 
onsdag kl 18-21.
Samlingene vil være disse 
datoene:
Onsdag 28. februar
Onsdag 14. mars
Onsdag 28. mars
Onsdag 11. april
Andre aktiviteter er:
Torsdag 8. mars: ”Ungdoms-
hjørnet” på basaren!
Lørdag 10. mars:
Turdag til Tryvann!

PåsKen i dØVeKirKen 
i oslo
Velkommen til å feire påsken 
med opplevelsesrike gudstje-
nester Skjærtorsdag, Langfre-
dag og Påskedag.

Stavanger Døvekirke
Søndag	4.mars, kl.11:  
Gudstjeneste med dåp i Fjotland 
kirke
Søndag	11.mars, kl.11:   
Døvekirken
Søndag	25.	mars, kl.11:  
Døvekirken
Mandag	9.april, kl.17:  
Døvekirken, 2. påskedag
Søndag	22.	april, kl.11:  
Døvekirken

Åpen	Kirke, 
hver tirsdag kl.1100-1330

Bergen Døvekirke
Søndag	4.mars, kl. 11: 
Gudstjeneste på tegnspråk” 
v/ Lars Hana 
Søndag	25.mars, kl.18:  
Gudstjeneste på ”tegn til tale” 
v/ Tom S. Tomren, samtale med 
konfirmantene
Skjærtorsdag	5.april, kl.18:  
Gudstjeneste på ”tegn til tale” v/ 
Lars Hana
Langfredag	6.april, kl.17: 
KORSVANDRING fra Korskir-
ken til døvekirken. Kirkekaffe.
Søndag	 8.april,	 1.påskedag, 
kl.11: HØYTIDSGUDSTJE-
NESTE på tegnspråk v/ Lars Hana 
og Tom S. Tomren 
Søndag	29.april, kl.11:  
KONFIRMASJONsgudstjeneste 
på tegnspråk v/ Tom S. Tomren 

Sogn	og	fjordane

Søndag	15.	april, kl 11:   
Gudstjeneste i Øen Kirke, Hyl-
lestad, ved Lars Hana.

ÅPEN	KIRKE	
I BERGEN DØVEKIRKE
kl.1030 på følgende tirsdager: 
6. og 20. mars, 10. og 24. 
april

Skjærtorsdag	5. april 
kl 18.00: Skjærtorsdagsmesse 
med påskelam og nattverd

Langfredag	6. april kl 11.00: 
Forestillingen og messe ”Via 
Dolorosa”. Jesu lidelseshis-
torie fremføres av døve skue-
spillere

Søndag	1.	påskedag 8. april 
kl 11.00: Høytidsgudstjeneste 
på 1. Påskedag.
Påskefrokost kl 10.00

KONOW	SENTER
Andakt	torsdager	kl.	12.00	
15. mars ved Lars Hana
29. mars ved Tom S. Tomren, 
Nattverd
26. april ved Lars Hana

MØRE

Fredag	2.	-	søndag	4.	mars: 
Vinterhelg på Fjellseter. Samar-
beid mellom Døveforening og Dø-
ves Menighet.
Onsdag	7.	og	torsdag	8.	mars: 
Basar i Volsdalen menighetshus. 
Døves menighet har egne basar-
bøker. Følg med på tekst-tv når det 
blir program.
Tirsdag	 13.	 mars, kl. 19: Vols-
dalen  menighetshus, Temakveld 
i faste, ”I forsakelse” ved kateket 
Olav Rønneberg. Tolket.
Tirsdag	20.	mars, kl. 19: Volsda-
len  menighetshus, Temakveld i 
faste, ”I tjeneste” ved døvekapel-
lan Nordbrønd.
Skjærtorsdag	5.	april, kl.18: 
Volsdalen kirke, gudstjeneste med 
nattverd, kveldsmat etterpå. Sam-
arbeid med Volsdalen menighet og 
Metodistkirken.
Mandag	9.	april, kl.14: 
Volsdalen kirke, Påskegudstjeneste 
med nattverd. Påskemiddag kl.15, 
(kr.125,- for alle over 18 år, barn 
gratis, påmelding til døvekapellan 
innen tirsdag 3.april).
Menighetens årsmøte kl.16.
Søndag	22.	april, kl.11: 
Moldeområdet (følg med på ttv), 
gudstjeneste og middag etterpå.

Åpen	kirke, Volsdalen menighets-
hus, Ålesund, følgende onsdager 
kl.1100-1400:
28. februar, 28. mars og 25. april.
Velkommen	 til	 prat,	 vafler,	 tom-
bola og lystenning! Ta gjerne med 
gevinst.

Trondheim Døvekirke
Tirsdag	27.	februar, kl.19:   
Menighetskveld på Rødbygget
Søndag	11.	mars, kl.18:  
Ungdomsgudstjeneste
Tirsdag 13. mars, kl.10.30:   
Hyggetreff på Rødbygget
Søndag	25.	mars, kl.11:   
Gudstjeneste

Tromsø Døvekirke
Søndag	4.	mars, kl 14:  
Gudstjeneste, nattverd.
Palmesøndag	1.	april, kl. 14:  
Gudstjeneste, nattverd.
Langfredag	 6.	 april: Gudstje-
neste på Døvehytta. 
Søndag	29.	april, kl 18:   
Gudstjeneste, nattverd.
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Faks	 70	11	45	51
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
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
per.walle@dovekirken.no

Jørg Kunzendorf, døvekapellan
i	utdanning.	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
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
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
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
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
kirkevergen@dovekirken.no

Dmitry Katsnelson, konsulent
Teksttelefon	 23	33	43	30
Faks	 23	33	43	50
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
doves.menighet.oslo@
dovekirken.no

Det	 er	 tolk	 til	 stede	 i	 kontortiden	
mandag-torsdag.		Dere	kan	da	ringe	
våre	døve	ansatte	og	snakke	med	de	
via	tolken.

Roar Bredvei, døveprest
Tlf	direkte		 23	33	43	21
Teksttelefon	 23	33	43	31	
Mobiltelefon	 90	85	82	12
roar.bredvei@dovekirken.no

Hege R. Lønning, daglig leder 
Telefon	tolk	 23	33	43	20
Teksttelefon	 23	33	43	30
Mobiltelefon		 952	09	906
hege.lonning@dovekirken.no

Sunniva Hognestad Johnsen, 
døvekapellan
Telefon	direkte	 23	33	43	26
Teksttelefon	 23	33	43	36
Mobiltelefon	 416	98	355
sunniva.h.johnsen@dovekirken.no

Siv Henriksen Elstad, døvekapellan/
prostiprest
Telefon	direkte	 23	33	43	24
Teksttelefon	 23	33	43	34
Mobiltelefon	 913	50	776
siv.h.elstad@dovekirken.no	

Randi Andresen, døvediakon
Telefon	direkte	 23	33	43	23	
Teksttelefon	 23	33	43	33
Mobiltelefon	 900	50	869
randi.andresen@dovekirken.no

Øyvind Aspen, døvekateket
Telefon	tolk	 23	33	43	20
Teksttelefon	 23	33	43	32
Mobiltelefon	 975	05	806
oyvind.aspen@dovekirken.no

Karl Fr. Robertsen, Barne-, 
 ungdoms- og poesimedarbeider
Telefon	tolk	 23	33	43	20
Teksttelefon	 23	33	43	37
Mobiltelefon	 984	08	052
karl.robertsen@dovekirken.no	

Kjell Omahr Mørk, kirketjener
Telefon	tolk	 23	33	43	20
Teksttelefon	 -
Mobiltelefon	 950	62	189
kjell.omahr.mork@dovekirken.no

Dmitry Katsnelson, konsulent
Telefon	tolk	 23	33	43	20
Teksttelefon	 23	33	43	58
Mobiltelefon	 452	69	949
dmitry.katsnelson@dovekirken.no

Øystein Bang, organist
Mobiltelefon	 928	38	574
ohbang55@hotmail.com	

Olga Papalexiou, danser
Mobiltelefon	 984	90	919
oliapapalexiou@yahoo.no	

Erik Andresen, vaktmester
Mobiltelefon	 482	66	864

Hakim Aggoun, vaktmester
Mobiltelefon	 988	55	472

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/kirke-
tjener
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
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
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
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
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	
doves.menighet.more@dovekirken.no

Odd Erling Vik Nordbrønd, 
døvekapellan	
Tekstelefon		 70	11	45	69
Telefon	 70	11	45	66

Klaus Hanssensvei ��
Postboks ��7� Årstad
58�9 Bergen

www.designtrykkeriet.no
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  Pilegrimsvandring

Kirkelige
handlinger
Døpte
Vestenfjelske:

19.	november	2006	i	Fana	kirke:	
	 Emil	Mortensen	Kausanrød

Døde
Østenfjelske:
5.	januar	i	Stalsberghagen	kapell,	
Strømmen:
	 Jens	Tae	Yoo	Wiborg.

12.	januar	i	Skedsmo	kirke
	 Marie	Asbjørg	Flidh

30.januar	i	Trøgstad	kirke
	 Aslaug	H	Foss

1.	februar	i	Haslum	krematorium:
	 Arne	L.	Vik

Sørvestenfjelske:
21.	oktober	2006	i	Valle:
	 Olav	K.	Løyland
	 	 	 	
29.	januar	2007	i	Kvalavåg
	 Andreas	Kallevik	

Vestenfjelske:
15.desember	2006:
	 Solveig	Seljelid

Nordenfjelske:
8.	november:
	 Arne	Kolbjørn	Sæther

24.	januar,	Svanholm	seremonirom:
	 Klara	Johanne	Sandvik

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

Jeg - en pilegrim?
Av Siv Henriksen Elstad (Prostiprest) og Randi Andresen (Diakon)

I skrivende stund er det vinter, og 
vinteren bærer alltid bud om en ny 
vår. Det er godt å ha noe å se fram 
til. I	 døves	 menighet	 i	 Oslo	 har	
vi	 lyst	 til	 å	 invitere	 deg	 med	 på	
en	 pilegrimsvandring,	 og	 med	
Santiago	 de	 Compostela	 i	 Spania	
som	pilegrimsmål.	Har	du	lyst	til	
å	være	med?

Å være pilegrim er å være underveis 
mot et mål. Det er en ytre vandring, 
og det er en vandring i vårt indre. En 
pilegrimsvandring har alltid et slikt 
dobbelt sikte. Og en pilegrimsvand-
ring er et sammensatt prosjekt som 
må planlegges godt. Før vi legger i 
vei på en så lang pilegrimsvandring, 
ønsker	vi	derfor	å	ta	deg	med	på	flere	
”små” pilegrimsvandringer i Norge. 
Og vi har allerede startet med vår 
første vandring. 
En	fin	søndag	i	oktober,	la	ti	pile-

grimer i vei fra Mariakirkeruinene i 
Gamlebyen i Oslo til Alnabru. Den 
dagen la de spreke pilegrimene bak 
seg en vandring på 1 mil. For de som 
var	med	var	det	 en	flott	opplevelse	
med Eivind Luthen som turleder. Et-
ter vandringen ventet et godt måltid 
mat i Døvekirken. Også de kulina-
riske opplevelser hører med til en 
pilegrimsvandring. Med dette er vi 
så vidt kommet i gang. 

Å være pilegrim er også å være 
på vandring mot et Gudshus, slik 
utallige pilegrimer var underveis 
til Nordens store pilegrimsmål: St. 
Olavs katedral i Nidaros. Santiago de 

Compostela var og er et av de største 
pilegrimsmålene i Europa. I Santiago 
ønskes pilegrimene velkommen av en 
storslått romersk katedral. Veien til 
Santiago har fått status som Europas 
første kulturvei. 

Hvert år går tusener av pilegrimer 
fra mange land på ”caminoen” og 
som er en hovedpulsåre i europeisk 
kulturhistorie. For å gi deg en smake-
bit på hva du har i vente tar Hallgeir 
Elstad oss med på en billedvandring i 
Europeisk kulturhistorie, søndag	25.	
mars,	 kl.18:00.	Tema	 for	kvelden	
er:	 ”Et	 historisk	 blikk	 på	 Vest-
Europeisk	kunst,	 fra	middelalder	
til	nåtid”.	

For å få en ”smakebit” på en dags 
vandring, fortsetter vi søndag	 12.	
august	vår	pilegrimsvandring	der	
vi	sluttet	sist	 (Alnabru)	og	går	til	
Skedsmo.	Der venter en kulinarisk 
smaksopplevelse. 

For de av dere som kan tenke seg å 
bruke noen av dager av sommerferien 
inviterer vi dere til å være med på pi-
legrimsvandring	i	regi	av	Lia	gård,	
10.-15.	juli (se: www.liagard.no).

Pilegrimsvandringen	til	Santiago	
de	 Compostela	 planlegger	 vi	 fra	
torsdag	27.	september	og	til	man-
dag	8.	oktober.	Da	legger	vi	ut	på	en	
ti	dagers	vandring. Mer informasjon 
om program og påmelding, pris etc. 
kommer i neste Døves blad. 

Kan du tenke deg å bli med eller 
har spørsmål, kan du ta kontakt med 
Siv Henriksen Elstad (siv.h.elstad@

dovekirken.no) eller Randi Andersen 
(randi.andresen@dovekirken.no). 
Detaljert program for resten av våren 
og for selve pilegrimsvandringen til 
Santiago de Compostela blir presen-
tert i neste nummer av Døves blad. 
Alle arrangementer er med tolk. 

frist neste nummer
�8. mars er fristen for stoff til neste nummer. Dette p.g.a. påsken. 

Hilsen redaktøren.
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  Landet rundt
Pusterom i bergen døvekirke

I fastetiden vil vi invitere til en annerledes gudstjeneste 
to onsdagskvelder. En vanlig gudstjeneste har mange 
ord. Disse kveldene får ordene hvile, vi bruker i stedet 
vandring i kirkerommet og mulighet for å stanse ved 
stasjoner der. 

Et rom for ettertanke, bønn og fellesskap.
Et rom der du kan ta en liten pause, og forhåpentligvis 

også få litt påfyll både for kropp og sjel før du igjen går 
ut i hverdagen.

Vi spiser et måltid mat sammen (ost og kjeks), vi har 
en stille meditasjonsvandring i kirken og vi avslutter 
med nattverd.

Du er velkommen til et annerledes fellesskap i døve-
kirken

onsdag	21.	februar	og	onsdag	14.	mars.
Vi starter kl. 18.00 og holder på til ca kl 19.30.

barnejuletrefesten

voksenjuletrefesten i oslo

Forsamlingen	følger	med	på	andakten.	Foto:	Hege	Lønning.

Voksenjulefest,	Oslo,	Karl-Fredrik.	
Foto:	Hege	Lønning.

Fredag 5. januar feiret vi vår tradi-
sjonsrike voksenjuletrefest!

Mange kom og koste seg med 
andakt, middag og foredrag av 
Karl Fr. Robertsen. 

Han fortalte om sin spennende 
tur jorda rundt

5. juledag var det juletrefest for barn i Døvekirken i Oslo. 25 små 
og	40	store	fikk	møte	Keiser	Augustus,	engelen	Gabriel,	gjeterne	
rundt bålet og verten i herberget på vandring gjennom kirken. 
Til slutt stod vi alle samlet rundt krybben med jesusbarnet og 
husket på hva som skjedde for kjempelenge siden. Vi spiste 
jultrekake, kokosboller og drakk masse saft og kaffe! Under 
lotteriet	vant	mange	fine	premier,	og	etterpå	samlet	barna	seg	i	
kirken og sang om julenissen på låven. Plutselig stod Julenis-
sen på Galleriet og vinket til oss. Heldigvis kom han ned og ga 
barna gåtteposer. Det var en veldig hyggelig nisse som besøkte 
oss, men for de aller minste var han litt skummel….

Til slutt gikk vi noen runder rundt juletreet og så var festen 
ferdig. Det var veldig koselig at så mange i alle aldre samlet 
seg i døvekirken denne koselig romjulskvelden. Og den supre 
gruppen med frivillige som forberedte og gjennomførte festen, 
gjorde	en	fantastisk	flott	innsats.	Tusen	takk!

Av	Sunniva	Hognestad	Johnsen

BASAR-	OG	KULTURUKE
I	OSLO	DØVEKIRKE

Torsdag	8.	–	lørdag	10.	mars	2007 - 	kl	11	-	21

Torsdag
PROGRAM – GEVINSTER 

– CAFE - PRAT

11.30: BASAREN ÅPNES på 
ÅPENT HUS

18.00: 
”UNGDOMSHJØRNET” 

Ungdomsprogram, Taco og brus

Fredag
11.00:

PROGRAM FOR BARNE-
HAGE OG SKOLEKLASSER

Egen barnetrekning der alle 
vinner!

19.00:
”BASARENS

HOVEDGJEST”
Andakt

Jeanne Mehlum 
intervjues og hedres

Lørdag
13.00: ”Barnehjørnet”
ANSIKTSMALING

barnetrekning der alle barn
vinner

18.00 
Loddsalget avsluttes

19.00 
DEN STORE TREKNINGEN

VELKOMMEN!

STØTT
DØVEKIRKENS

BARNE-,	UNGDOMS-	
OG	ELDREARBEID
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   Landet rundt

arbeid ved døvekirken
i bergen
Besøkende til døvekirken i Bergen 
den siste tiden har lagt merke til 
omfattende gravearbeider på nord og 
vestsiden av kirken. Gravearbeidene 
skyldes at kloakkledninger som før 
har gått til sjøen er koblet til kloakk-
nettet og kloakkpumpen som ligger 
på døvekirkens eiendom. Det får også 
som konsekvens at pumpestasjonen 
overtas av kommunen, noe som 
sparer fellesrådet for utgifter. Daglig 
leder har også fått til avtale med kom-
munen som innebærer at de planerer 
uteområdet mot jernbanelinjen i for-
bindelse med gravearbeidene.

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 �8 05 ��GRAVFERDSHJELPEN

Støtt våre annonsører!
Våre	annonsører	støtter	oss!

Hagerupsvei ��x, 509� BERGEN

auglend barnehage har juleavslutning
 i stavanger døvekirke

Gravemaskin.	Foto:	Lars	Hana.



Felleslegatet
for	Døve

Du kan søke om støtte.
Ta kontakt med:

Hans Kr.Hønsvall
Postboks 192

3201 SANDEFJORD
www.felleslegatet.no

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

Søknadsfrist 15.mars 2007 

adresseforandringer?
Døves Blad får dessverre en del blader i 
retur. Det er viktig at vi får beskjed hvis 
det er flytting. Vi vil jo gjerne at bladet 
kommer ut til alle som skal ha det! Hvis du 
vet om noen som ikke får bladet, vennligst 
tips oss!

døves menigheter i norge 

vil være med på TT �007. Dette skjer på Gjøvik, 
�6.juni – �.juli.
Her ventes �000 ungdommer, og vi vil ha vår 
egen underleir i arrangementet. Det som skjer av 
program på scenen og ellers vil bli tolket!

Pris: �.�75,- (ikke medlemmer i KFUK-KFUM) / �.�75,- for medlemmer. 
Påmelding innen �.mai. Ta evt. kontakt med Døves menighet i ditt distrikt. 
Brosjyrer vil bli sendt rundt om ikke så lenge!.
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  Siden sist 
Konfirmantleir på Kvamskogen utenfor Bergen, januar 2007:

Utrolig kjekt med leir!

torsdag 
Alle kom til døvekirken kl 13.00. Vi 
hadde	 en	 kort	 andakttid,	 så	 fikk	 vi	
pølse m/brød etterpå.

Vi dro med buss til akvariet og vi 
var der i to timer, vi så på masse for-
skjellige	dyr,	og	noen	så	på	film.

Etterpå kjørte vi videre, først stop-
pet vi på bensinstasjon, for noen ville 
kjøpe snop eller gå på do.

Underholdning og romsamling 
kveld.

fredag 
Vi begynte dagen med trim ute i 
snøen. 
Konfirmantene	delte	grupper	i	fire:	

misjon, bønn, trosbekjennelsen og 
drama.

Vi lagde masse kreative masker, 
også var vi ute i to og halv time i 
snøen. 

Vi lekte hauk og due i oppvarming, 
så amerikansk fotball etterpå.

Noen var inne, fordi de hadde blitt 
våte og frøs.

Senere presenterte vi vårt arbeid 
for hverandre.

Milk fra Bergen og Trondheim 
hadde ansvaret for underholdning.

Vi hadde en kort andakt med Jarl-
Åge,	og	resten	av	kvelden	fikk	vi	fri.	
Noen sitter på rommet og prater og 
noen	så	på	film.

Av Ingvild Daae Lahti og Iselin Hauge

lørdag 
I dag var det skattejakt, vi ble delt i 
seks	grupper.	Alle	var	flinke.	Det	var	
veldig kaldt, og mye vind.

Når skattejakten var ferdig gikk vi 
inn	 i	 varmen	og	fikk	deilig	 risgrøt.	
Etterpå var det eggmaling, det ble 
konkurranse om hvem som hadde ku-
leste,	fineste,	og	mest	kreative	egg.

Om kvelden var det underholdning 
og kort andakt. Vi så også bilder fra 
leirer osv.

søndag 
Når vi sto opp spiste vi frokost, og 
deretter ble det rydding og vasking. 
Når alt var klart dro vi til døvekirken 
og det var gudstjeneste.

Konfirmantene hadde oppgaver 
som de gjennomførte i gudstjenes-
ten. Det var en del folk som kom til 
kirken. Etter gudstjenesten var ferdig 
spiste vi tomatsuppe.
Det	var	en	flott	leir.

Bildene	er	tatt	av	Truls	Steenstrup	Yggeseth.


