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Å	�4.	mai	ble	Trude	og	Tom	Sverre	Tomren	vigslet	til	misjonærer	

i	Kamerun.	Tom	Sverre	har	permisjon	fra	stillingen	som	
døvekapellan	i	Bergen”.	Foto: Rune Minde.

Å	Katja	Eidesen	med	engasjert	innlegg	under	Fellesmøtet	på	
Haugetun	Folkehøyskole.		Foto: Lars Hana.		

Å	Døves	menighet	i	Oslo	har	nå	et	Vestfoldprosjekt	med	
samlinger	på	fredager	en	gang	i	måneden.	Her	er	noen	av	de	
som	bruker	muligheten	til	fellesskap.	Foto: Rolf Wennersten.

i dette nr:

* Mer stoff fra fellesmøtet, 
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misjonærinnvielse

* samarbeidsgudstjeneste 
 i drammen 
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konfirmasjonsdager
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Andakt	

Vi er inne i den vakreste tiden av året. Nylig har vi feiret pinse, 
kirkens fødselsdagsfest, til minne om da Den Hellige Ånd om 
over disiplene og gav dem mot til å starte å oppfylle Herrens ord 
om å gjøre ”alle folkeslag til disipler”. Det er tidlig sommer. I 
skrivende stund stråler solen fra en skyfri himmel. Naturen yrer 
av liv. ”Nu er den pinseliljetid”, synger den danske salmeskalden 
Grundtvig, ”nu har vi sommer lys og blid”. 

Skaperverket tilhører Gud. Som mennesker er vi satt til å forvalte 
det. Men klimatrusselen henger over oss. Kloden har feber. Det 
må gjøres viktige tiltak for å minske den globale oppvarmingen. Verdenssamfunnet og nasjonene har 
store ufordringer å hanskes med. Ja, også den enkelte kan bidra med sitt. Vi bør bli mer bevisst på hvor-
dan vi innretter oss i vår rike del av verden.

Jeg ønsker å dele med dere et ord fra salmenes bok, salme 139. Det er en bønnesalme som uttrykker 
Guds storhet: ”Herre, du ransaker meg og kjenner meg”. Gud vet alt om oss. Han kjenner alle våre 
veier. Vi kan ikke skjule noe for ham. Han omslutter oss alle. Ikke bare når vi har gode dager, men også 
når livet er tungt, omslutter Han oss. Det er for stort til at vi mennesker fullt ut kan skjønne det. Tenk, en 
Gud som holder sin hånd om oss alltid. En Gud som er nær, ofte uten at vi selv vet det.

Tross det som måtte tynge oss: Ditt og mitt liv er omsluttet av noe større. Det er en himmel over livene 
våre. Guds himmel er spendt over oss. Under den himmelen lever vi, arbeider vi, er vi til. Og ingen av 
oss er uten kontakt med Skaperen og Livgiveren. Bibelen sier at alle mennesker er skapt i Guds bilde. 
Vi har alle noe av Gudsbildet i oss. En annen måte å si det på er at vi har et Gudslys i oss. Vi er skapt av 
Gud, han som også skapte verden og som skapte lyset av mørket. Uten han er det ikke lys i verden. Og 
lyset fra ham er og en del av oss. 

Det er mulig å leve som om Gud ikke finnes. Det er mulig å stenge Gud 
ute fra sitt liv. Men Gud vil stadig ha kontakt med oss. Han søker oss, og 
han kjenner hver enkelt av oss bedre enn vi kjenner oss selv. Han vil ha 
kontakt med oss. Ønsker vi kontakt med ham? Vi må gå dit Ordet forkyn-
nes og sakramentene forvaltes. Her møter Gud oss, her kommer han til 
oss med sine gode gaver. Vi trenger Guds nåde hver dag – også om det er 
sommer og fint ute!

Ha en fin sommer!

DøvesBlad 
 

Gudskontakt

Siv Henriksen Elstad,
prostiprest med tilholdssted i Oslo,

er det som har gitt oss ”ferdaniste” framover mot sommeren.

Tegnet av Rolf Jansson
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 	Leder

Pinse og miljø
Vi har nettopp feiret pinse. Dette er en av våre 3 store høy-
tider. I flere aviser stod det om folk som ikke vet hvorfor 
vi feirer pinse. Vet du det?

Vi feirer at Den hellige ånd ble gitt til disiplene. Det var 
50 dager etter Jesu oppstandelse. Denne dagen ble kirken 
grunnlagt, så pinsedag er på en måte en fødselsdag. 

Vi feirer noe usynlig i pinsen, og det er kanskje derfor den lett blir glemt? Den 
hellige ånd sammenlignes ofte med vinden. Vi ser den ikke, men vi ser at trær 
og blad beveger seg – og vi ser at det er krusninger på sjøen. Den virker altså.  
Jeg bruker av og til å si at Den hellige ånd er det som skjer mellom mennesker. 
Den kommuniser og den skaper fellesskap. Men dette er da viktig? Dette er jo 
grunn til å feire høytid! 

Miljø vil jeg også si noe om. Det har heldigvis blitt et tema som har mye fokus 
for tiden. Bare på et år har mye endret seg i media. Til og med bilbladet Motor 
har nå planer om å ha miljøstoff i hvert nummer. Det har vært en oppvåkning 
over alt. Man har forstått at vår lille klode sliter. Det er is som smelter, og det er 
varmere i lufta. Folk skjønner at om våre barn og barnebarn skal ha gode opp-
vekstvilkår, må vi gjøre noe nå. Miljø handler mye om hva som blir bestemt av 
politikere i stat, fylke og kommune. Like viktig er hva som gjøres i industri og 
næringsliv. Men først og fremst består samfunnet av enkeltpersoner som lever i 
et fellesskap. Fredag 8.juni ble Ålesund kommune godkjent som Grønn Barneby. 
Da var 1600 barn samlet og det var et flott syn. Tank hva alle disse kan utrette 
sammen! Ofte tenker vi at det nytter ikke hva jeg alene gjør. Hvis mange tenker 
slik, skjer det ingen ting. Men hvis mange enkeltpersoner gjør noe, begynner det 
å hjelpe! Også politikk og næringsliv består av enkeltpersoner, så det er behov 
for at alle tenker endring av det som er dårlig! 

Så hva kan du og jeg gjøre? Vi kan gjenvinne søppel (levere papir, plast, glass, 
metall, kartonger – eller kanskje kompostere?), vi kan kjøre mindre (kanskje 
gå eller sykle mer?), vi kan spare på strøm, kanskje vi ikke behøver å reise til 
syden hvert år? Slik kan vi fortsette. Det er mye vi kan gjøre! Flere forslag på 
www.gronnhverdag.no 

Kirken er også blitt mer opptatt av miljøet. I vår sammenheng har Døves 
menighet i Bergen gått foran. De var landets første Grønne menighet, og det 
skyldes bl.a. at døvekapellan Tom Sverre Tomren har jobbet mye med dette. Nå 
reiser han til Kamerun (se annet sted i bladet), og det betyr at nå er det alle oss 
andre i døvekirken som må brette opp ermene! Det betyr du og jeg!

Pinse og miljø? Henger det sammen? I salmer blir det ofte brukt bilder fra 
naturen for å beskrive Ånden. Vind, storm, ild, lys, solskinn, vann og dogg, 
vårdager.  I forbindelse med den treenige Gud som vi bekjenner i gudstjenestene 
våre, Faderen, Sønnen og Den hellige ånd, blir det av og til sagt at det dreier seg 
om Livgiveren, Skaperen og Fornyeren.

Jeg tenker at vi skal gjøre en jobb for å bevare natur og miljø, og dette kan 
skje i samarbeid med Fornyeren av natur og mennesker! 

Odd Erling Vik Nordbrønd – 
med ønsker om en miljøriktig framtid! 
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Av Ann-Karin Voldsund

Døvekirkenes	fellesmøte	�.-�.	juni	�007

Døves menigheter 
i utvikling

Døvekirkenes fellesmøte ble i år holdt 
på Haugetun folkehøyskole. Den 
ligger flott til i Rolvsøy ved Fredrik-
stad. Det var 59 håpefulle delegater, 
besøkende og gjester som tok veien 
dit. Vi var også så heldige å ha med 
6 flotte tolker, de gjorde en fantastisk 
jobb slik at hørende og døve kunne 
delta på like premisser. Ute var det et 
nydelig vær som satte er fin ramme 
for dagene vi hadde sammen.

Døves menighetsråd samles årlig til 
felles møte for behandling av aktuelle 
saker av felles kirkelig karakter. I år 
var hovedtemaet ”Døves menigheter i 
utvikling”. Dette temaet skulle prege 
de fleste delene av fellesmøte.

Halve fredag gikk med til reise og 
innkvartering. Når vi så hadde fått 
oss litt mat i magen, ble vi ønskt 
velkommen av Ingrid Bodin, leder av 
Fellesrådet. Deretter var det Gudstje-
neste i Rolvsøy kirke ved døveprest 
Roar Bredvei. Biskop Kvarme holdt 
prekenen. Han var engasjert og le-
vende i sin væremåte, og strålte som 
en sol. Så var det tilbake til skolen og 
skolebenken. To av gjesteforeleserne 
holdt sine innlegg. De var begge godt 
forberedt, og gjennom deres innlegg 
opplevde vi at de hadde gjort seg 
kjent med både døves historie, kultur 
og språk. 

Biskopen i Borg Helga Haugland By-
fuglien, sitt tema var ”Døves menig-
heter – sterke og levende menigheter” 

Hun snakket om fellesskap, samhold 
og mangfoldighet. Om viktigheten av 
å ha frivillige i arbeidet i menighe-
tene. Både fordi det er med å formidle 
hva det hele dreier seg om, nemlig 
at de kristne budskapet handler i sin 
kjerne om han som gav seg selv, av 
bare godhet og barmhjertighet, og 
fordi det er en nødvendighet i seg 
selv. Hun stilte spørsmålet, ”hva er 
det som gir deg liv?”, og mente at det 
gode budskapet om Kristus, Herre og 
tjener, gjør en forandring.

Direktør i Kirkerådet Jens Petter 
Johnsen sitt innlegg hadde emnet 
”Døves menigheter en del av Den 
norske kirke eller …?” På dette 
spørsmålet svarte han en rungende 
JA! Men fortsatte med historien til 
døve som sa at de ikke alltid hadde 
vært en del av Den norske kirke, selv 
om kirken skulle være bekjennende, 
misjonerende, tjenende og åpen. I 
boken til Sander hadde han lest at 
den første døvekirken ble oppret-
tet i 1894 i Christiania, og den var 
Nordens første. Han fortsatte med 
at døvemenighetene fungerer som 
kategorialmenigheter og er opprettet 
som et prosti under Oslo biskop og 
under tilsyn av Oslo biskop. Videre 
snakket han om viktigheten av at det 
skal være rom i alle menigheter for 
alle døve som ønsker å gå til gudstje-
neste, her ved hjelp av tolk. Men han 
understreket også at kirken skulle ha 
rom for egne kirker for døve, og at 
døves språk og kultur skal være en 

del av det mangfold som utgjør Den 
norske kirke. 

Paal Richard Peterson, generalsekre-
tær i Norges Døveforbund, holdt et 
engasjerende og informativt innlegg 
lørdag morgen, med tittelen ”Døve-
kirken og Døveforbundet – samme 
utfordring, men forskjellige?”. Han 
begynte med renessansens Italia, og 
filosofen Aristoteles som mente at 
man ikke kunne tenke uten først å 
kunne tale et språk, og med Cardano 
som fikk en døv sønn. Han mente at 
selvfølgelig kunne hans døve sønn 
tenke og utvikle seg som hans andre 
sønner, men det måtte skje gjennom 
tegn. Så var diskusjonene i gang. 
Han var inne på nye teknologier som 
kan gi døve hørselen tilbake en gang 
i fremtiden og selvfølgelig var det 
snakk om CI og den utfordringen det 
gir både for kirken og Døveforbun-
det. Han var også inne på mangfold 
i språkbruk og preferanser, med en 

Johan Fjellestad og Sissel Pedersen deltar 
med kveldsbønn.
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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.

hørselshemning i bunn. At noen øn-
sker tegnspråk, andre skrivetolking, 
noen ønsker tegn og tale. Går det ene 
på bekostning av det andre? Her må 
vi se mangfoldet og forskjellighetene 
som en spennende utfordring. Vi må 
finne nye løsninger og møteplasser. 
Han snakket også om tegnspråk 
som et instrument, en rettighet og en 
egenverdi for det norske samfunnet. 
Videre var han inne på FNs konven-
sjon om funksjonshemmedes ret-
tigheter som ble vedtatt i desember 
2006 og signert av Norge 30. mars 
2007. Helt til slutt understreket han 
at det er to parallelle utviklingstrekk 
som gir utfordringer og muligheter 
for kirke og forbund, at tegnspråket 
styrkes og at ny teknologi gir mulig-
heter til hørsel.

Fellesmøtets	saker
Etter en fantastisk tur til gamlebyen 
i Fredrikstad med guiding og shop-
ping, startet den formelle delen av 
møtet.  Det hele startet med åpning av 
Ingrid Bodin og hilsener fra gjester. 
Innkallingen ble godkjent med en 

innvendig om at ”orienteringssaker” 
ble endret til ”-behandling av saker”. 
Dette ble det flertall for. Dirigentskap 
og møteledelse ble valgt, og møte 
fortsatte. Årsmeldingen ble lagt frem 
av leder og ved hjelp av de respektive 
menighetene. Regnskapet ble lagt 
frem til orientering. Nominasjons-
komiteen til valg av nytt fellesråd fra 
2008 ble valgt. Orienteringsakene ble 
behandlet som ”saker til behandling”. 
Det var her muligheter til spørsmål og 
kommentarer, men tiden var knapp. 
Likevel var det noen som våget seg 
frempå, det ga møtet et løft. Det er 
viktig at flere tar ordet og er med i 
diskusjoner.

Sakene som var til behandling:
1. LUD – Landsungdomsråd for 

Døvekirken
2. Misjon og samarbeidsprosjekter 

med NMS – NMS sin general-
forsamling i Bergen 9. – 13. juli 
2008

3. Orientering fra kirkemøtet 2006 i 
Den norske kirke

4. Høringsuttalesene til Kirkedepar-

tementet om Stat og Den norske 
kirke

5. Dåps – trosopplæring nasjonalt og 
i døvemenighetene

6. Oslo bispedømmeråd og Døveme-
nighetenes representasjon i rådet 
– Erfaringer

7. Orientering om arbeidet med 
”Revidering av forskrifter om 
ordningen for døvemenighetene, 
døvepresttjenesten og regler om 
sammensetning av og valg til de 
døvekirkelige organer”.

Sakene ble hørt og tatt til orientering. 
Referat fra møtet kan fåes ved de 
enkelte menighetskontorene etter at 
protokollen er godkjent av protokol-
lunderskriverne.

Søndag hadde vi en fin avslutning i 
Hvaler kirke. Det er en av de eldste 
kirkene i landet, et flott bygg i et flott 
landskap. Det er helt sikkert en del jeg 
har glemt å nevne, men opplegget var 
flott. Og alle har gjort en god jobb for 
at det skulle bli et bra møte, og det ble 
det! Helt tilslutt må jeg spesielt nevne 
Karl F. Robertsen sin innsats som 
poesi/tekst leser. Helt fantastisk! 

Anlaug Sørhaug og Anett Christoffersen tegner salme i kveldsbønn.

Døvekirkenes	fellesmøte	�.-�.	juni	�007
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 	Våren	i	Vestfold Av Knut Rune Saltnes

Menighetsutvalget i Vestfold har fått 
støtte til litt ekstra aktivitet i vinter 
og vår. Vi startet før jul og brukte 
det tradisjonelle Juleverkstedet litt 
annerledes. Vi samlet først Pensjo-
nistene til ettermiddagskaffe. Det 
kom faktisk ganske mange. Etter at 
vi spiste middag sammen, fikk barna 
gjøre noen aktiviteter mens noen av 
de voksne forberedte gudstjeneste. 
Gudstjenesten ble gjennomført med 
god støtte fra Døvekirken i Oslo. På 
samme måte har vi gjennomført flere 
samlinger i vår. Påskegudstjenesten 
var et høydepunkt hvor hele St. Olavs 
kapell og menighetssalen ble benyt-
tet. Det var skjærtorsdag og vi benyt-
tet anledningen til ”det siste måltid” 
sammen oppe i menighetssalen. 

Målet med samlingene har vært å 
samle alle i menigheten på samme 
dag; barn, unge, voksne og eldre. 

Når det er slike fredager, 
er programmet slik:
Kl 14-16: ÅPENT HUS med vafler og 

hyggelig prat
Kl 16.30: MIDDAG
Kl 17–18: BARNEKLUBB. 
Kl 18-19: GUDSJENESTE for barn, 

ungdom, familier, voksne og 
eldre.

Kl 19-22: UNGDOMSKLUBB

Sentrale aktører på det som nå skjer i Vest-
fold.” (Foto: Rolf E. Wennersten)

Her er det påskeverksted med stor aktivitet!

I pinsehelga (26.-28.mai) ble det ar-
rangert LIV-weekend på Tjellholmen 
utenfor Hvaler/Fredrikstad. Sammen 
med ca.30 hørende deltakere, deltok 
Døves menighet i Oslo med 5 delta-
kere, og Døves menighet i Stavanger 
med 1 deltaker. I tillegg til kateketene 
fra Oslo og Stavanger, var det med 
to tolker. LIV- kurset er et ledertre-
ningsprogram for ungdom i alderen 
16-18 år, og går over 2 år. Denne 
weekenden avsluttet det første året 
av LIV-kurset.

LIV- deltakerne ankom Tjellhol-
men i flott vær lørdag ettermiddag. 
Kurset ble blant annet innledet ved 
døvekateket Øyvind Aspen fra Døves 
menighet i Oslo. Han fortalte om 
ulike måter å tilrettelegge aktiviteter 
til mennesker med spesielle behov. 
Etter undervisningen var det gril-

kerne til styrtregn. Deltakernes gode 
humør bidro imidlertid til at regnet 
ikke la noen demper på stemningen. 
Deltakerne hadde dagen før jobbet 
med forberedelser til gudstjenesten, 
og nå var tiden inne for gjennomfø-
ring. Temaet for gudstjenesten var 
pinse, og ungdommene fra Døve-
kirken deltok med flott poesi under 
forbønnen. Etter evaluering og opp-
summering var deltakerne klare for 
å dra hjem etter en opplevelsesrik og 
lærerik helg på Tjellholmen. 

Gunn Heidi Dybdahl

Det har vi lykkes godt med og de 
som har vært med på å evaluere ny-
skapningen, sier de vil at samlingene 
skal fortsette til høsten. Vi planlegger 
minst en samling hver måned og vi 
kommer til å legge vekt på ulike pro-
graminnslag i tillegg til gudstjeneste 
og barneaktiviteter. Vi kommer med 
datoer for samlingene i neste utgave 
av Døves Blad.

Våren er allerede blitt til sommer. 
Vi gleder oss til høsten og ny sam-
linger.

Ledere-I-Vekst-helg	i	pinsen
ling, volleyballturnering, og samling 
rundt leirbålet i flott vær og nydelige 
omgivelser.
Søndagen var mer grå, så undervis-
ning inne var greit. Kretssekretær 
Kjetil Haga underviste om sjeleom-
sorg for seg selv og andre, og prest 
Eva Klokkerud tok deltakerne med 
på gudstjenesteverksted. Om kvelden 
var det festkveld, med meksikansk 
mat og festkledde deltakere. Delta-
kernes egen underholdning etter mid-
dagen var både kreativ og morsom!
Den siste kursdagen våknet delta-
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 	 Kalender	 
Oslo Døvekirke
Velkommen til visuell gudstjeneste 
med poesi, ballett, variert musikk 
og nattverd. Etter gudstjenesten 
inviteres alle til kirkekaffe med 
hjemmelaget kake og hyggelig 
prat. Gudstj. stemmetolkes.
Søndag	17.	juni, kl. 11:  
BARNAS DAG i Døvekirken
Gudstjeneste, leker og grilling på 
plenen.
Søndag	8.	juli, kl. 11:  
Gudstjeneste i Døvekirken
Søndag	29.	juli, kl. 11:  
Gudstjeneste i Døvekirken
Søndag	19.august, kl.11:  
Gudstjeneste i Døvekirken
Søndag	9.	september, kl. 11: 
Gudstjeneste i Døvekirken

Utenfor	Oslo

VESTFOLD:
Velkommen til gudstjeneste med 
prest og poesimedarbeider eller 
danser. Kirkekaffe. Gudstjenesten 
stemmetolkes.
Søndag	15.	juli, kl. 11:  
Gudstjeneste med dåp i Bugården 
kirke, Sandefjord
Søndag	5.august, kl. 11: Gudstje-
neste med dåp i Larvik kirke
Søndag	 23.september: DØVES 
DAG, GUDSTJENESTE I VEST-
FOLD. Samarbeid Døves menighet 
i Oslo/Vestfold og Oslo døvefore-
ning (se nærmere annonsering)

ØSTLANDET FOR ØVRIG:
Velkommen til gudstjeneste med 
prest og poesimedarbeider eller 
danser. Kirkekaffe. Gudstjenesten 
stemmetolkes.
Søndag	16.september, kl. 12: 
Høsttakkegudstjeneste på Sange-
fjell i Ål. Middag etter gudstjenes-
ten. Påmelding SMS 90 85 82 12

Åpent hus 
i Oslo Døvekirke:
Datoer uten program i sommer, 
men treffsted for prat og mat 
og andakt: Torsdagene 28.juni 
– 12.juli – 26.juli – 9.august 
(kl.1130-1300)
Første gang etter sommerfe-
rien blir 23.august, og da med 
program.

Treffpunkt	/	kafé:
Det blir også kafé gjennom 
sommeren. Da legges det opp 
til god enkel mat, leker og spill, 
hyggelig sosialt samvær. Det 
er de andre torsdagene (kl.14-
18): 5.juli – 19.juli – 2.august 
– 16.august.

Stavanger Døvekirke
Søndag	19.august, kl. 11:  
Døvekirken m/nattverd
Søndag	16.september:   
Tur til Lyngdal og Gudstjeneste 
på Lista.
Søndag	23.september, kl. 11: 
Gudstjeneste i Døvekirken

Åpen Kirke, hver tirsdag 
kl.1100-1330 (før og etter 
sommerferietid)

Bergen Døvekirke
Torsdag	5.	juli, kl 18: 
Kort nattverdgudstjeneste v/ Lars 
Hana, sosialt samvær etter guds-
tjenesten.
Torsdag	2.august, kl 18: 
Kort nattverdgudstjeneste v/ Lars 
Hana, sosialt samvær etter guds-
tjenesten.
Søndag	19.	august, kl 11:  
Gudstjeneste med ”tegn til tale” 
v/ Lars Hana.
31.	august	–	2.	september:   
Døvestevne Lyngmo ungdoms-
senter, Hafslo.
Søndag	9.	september, kl 11:  
Gudstjeneste på tegnspråk v/ 
Lars Hana.
Søndag	23.	september, kl 11: 
Familiegudstjeneste med ”tegn 
til tale” v/ Siv H. Elstad

Sogn	og	Fjordane:	

31.	august	–	2.	september:		 	
Døvestevne Lyngmo ungdoms-
senter, Hafslo 

ÅPEN	KIRKE	
I	BERGEN	DØVEKIRKE
Andakt og lystenning i døve-
kirken kl 10.30 før alle seni-
ortreff på døvesenteret: 
21. august, 4. og 18. sep-
tember.

KONOW	SENTER	
ANDAKT	
TORSDAGER	KL 12: 
21. juni.5. juli, 2. og 30. au-
gust, 13. september.

MØRE

Søndag	8.juli, kl.11: 
Volsdalen kirke, Ålesund, Guds-
tjeneste v/ Odd Erling Vik Nord-
brønd. Nattverd. Kirkekaffe.
Søndag	22.juli, kl 11: 
Volsdalen kirke, Gudstjeneste v/ 
Asgeir Straume og Arvid Helle. 
Dåp. 
Søndag	29.juli, kl.18: 
Borgund kirke, Ålesund. Ol-
sokgudstjeneste, tolket. Salg av 
rømmegrøt Sunnmøre Museum. 
Foredrag av Thor Bjarne Bore 
(tolket): ”Kyrkja og kulturen.”
Søndag	19.august, kl 11: 
Ålesund kirke. Gudstjeneste med 
ordinasjon av ny prest. Odd Er-
ling Vik Nordbrønd tolker. 
31.	august	–	2.	september:   
Døvestevne Lyngmo ungdoms-
senter, Hafslo.
Søndag	9.september, kl.11: 
Gudstjeneste i distriktet (følg 
med på tekst-tv og i Kontaktpos-
ten).

Åpen	 kirke, Volsdalen me-
nighetshus, Ålesund, føl-
gende onsdager kl 11-14:
21.juni,	4.juli,	11.juli,	29.au-
gust.
Velkommen til prat, vafler, 
tombola og lystenning! Ta 
gjerne med gevinst.

Trondheim Døvekirke
Søndag	19.august, kl.18:   
Gudstjeneste 
Søndag	2.september, kl.11:   
Gudstjeneste 
Tirsdag	4.september, kl.19:  
Menighetskveld 
Søndag	16.september, kl.12: 
Gudstjeneste på Døvehytta

HYGGETREFF	
PÅ	RØDBYGGET 
Tirsdag	21.august, kl.1030

Tromsø Døvekirke
17.-19.august: Døvestevne i 
Rovaniemi, Finland (se egen 
artikkel)
Søndag	9.september, kl.11:   
Gudstjeneste.
Søndag	24.september, kl.12:  
Søndagssamling i Kroken.

Søndag	15.september, kl.11: 
Volsdalen kirke, gudstjeneste 
v/ Odd Erling Vik Nordbrønd, 
nattverd, kirkekaffe.

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

Klaus	Hanssensvei	��
Postboks	��7�	Årstad
�8�9	Bergen

www.designtrykkeriet.no

Døvekirken skal jobbe med Plan for Trosopplæring!
Fredag 25.mai kunngjorde Kirkerådets Trosopplæringssekretariat at Døvekirken har 
fått tildelt kr.500.000,- til utarbeidelse av en egen Plan for trosopplæring for døve barn 
og unge i alderen 0-18 år. Tildelingen er på kr.250.000,- i 2007, og 250.000,- i 2008. 
Søknaden ble sendt inn av Døveprosten, med støtte fra Døvekirkenes fellesråd.

Målsettingen for prosjektet er formulert på følgende måte i prosjektsøknaden: 

Å kartlegge hvordan trosopplæringen best kan tilrettelegges for døve/hørselshem-
mede barn og unge, og å utarbeide en egen Plan for trosopplæring for disse. Målet 
med planen er at menighetene ved hjelp av denne kan utvikle gode tilbud til alle 
døve/hørselshemmede barn og unge i sine distrikter.
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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
(permisjon)

 	 	 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 
(permisjon)	

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
Faks	 70	11	45	51

Møt	oss	på	vår	hjemmeside	!	
Trondheim og Tromsø har nå felles hjemmeside: 
http://www.dovekirkentrondhem.no/ 
Her finner du oversikt over gudstjenester i Trondheim, Tromsø og i distriktet; 
nyheter om kirken og menighetslivet.
Her er adresser og telefonnummer til menighetskontorene og de ansatte.
Send gjerne tips om ting du vil vi skal formidle på nettsidene. 
Send melding til per.walle@dovekirken.no så mottar du melding straks 
nyheter legges ut på nettsiden. 
Vi mottar gjerne kommentarer på nettsidene.  
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 	På	vei	til	Kamerun Kirkelige
handlinger
Døpte
Østenfjelske:

25.mars	i	Grorud	kirke:
Isac	Andre	Raknerud
8.	april:
Hanna	Nebbenes	Vangstuen
14.	april:	
Guro	Rugseth	og	Kristian	Rugseth
22.	april:	Odin	Leander	Winge

Vestenfjelske:
29.april:	Andreas	Skogstad

Nordenfjelske:
25.	mars:	Hanne	Oline	Vatle

Vigde
Østenfjelske:

12.	mai	i	Dalen	kirke,	Akershus:		
Christin	Lundgren	og	Jan	Inge	
Raknerud

Vestenfjelske:
26.mai	i	Brattvåg	kirke,	M	&	R:	
Gro	Mette	Indredavik	og	Arne	
Karlsnes
9.juni	i	Borgund	kirke,	M	&	R:	
Line	Glomset	og	Glenn-Johnny	
Øyrann

Døde
Østenfjelske:

20.februar	i	Konnerud	kirke:
Jon	Arnold	Lorentzen
15.	februar	i	Helgerud	kirke:
Signe	Stensvoll
9.	mars	i	Fossum	kirke:		 	
Bjarne	Andreas	Ermesjø
24.	april	i	Gamle	Aker	kirke:		
Trygve	Hartvedt
10.	mai	i	Aas	kirke:	Ole	Undlien
1.juni:	Randi	Scott	Pedersen

Vestenfjelske:
12.april	i	Volsdalen	kirke,	M	&	R:	
Kåre	Ramsvik
4.mai:	Bergljot	Knudsen

Nordenfjelske:
24.januar:	Klara	Johanne	Sandvik
23.april:	
Nils	Adolf	Stokke,	Værnes	kirke
2.mai:	
Dagny	Alfrida	Skotnes,	Mo	kirke

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

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.	��	�8	0�	��GRAVFERDSHJELPEN

Støtt våre annonsører!
Våre	annonsører	støtter	oss!

Hagerupsvei	��x,	�09�	BERGEN

Trude og Tom Sverre Tomren ble 
vigslet til misjonærtjeneste søndag 
13. mai. Familien har flyttet til Sta-
vanger for misjonær-forberedende 
kurs, og i august reiser familien med 
fire barn til Kamerun. Tom har fått 
permisjon fra stillingen i Vestenfjel-
ske døvedistrikt i to år, men planen er 
å bli i Kamerun i fire år. Vigslingen 
ble foretatt av administrasjonssjef i 
Det norske misjonsselskap (NMS) 
Svein Nybø i en fullsatt Meland 
kirke. I sin hilsen i gudstjenesten 
fortalte Tom om sin veg fram til mis-
jonærtjenesten: møtet med Jesus har 
vært så viktig i hans liv at det presser 
på og må videre ut. Han understreket 
at kallet er forskjellig fra person til 

person, for de fleste handler det om å 
leve som kristne i sin hverdag og sitt 
yrke, men for noen betyr det å gå inn 
i en spesiell tjeneste.

Etter gudstjenesten var det middag 
(Kamerunesisk gryterett), kirkekaffe 
og hilsener på Frekhaug bedehus.

I Kamerun skal Trude og Tom dele 
arbeidet mellom seg, men med for-
skjellige oppgaver: Trude vil jobbe 
i kvinnearbeidet, mens Tom skal un-
dervise på presteskolen i Ngoundere. 
Barna skal gå på norsk skole der.

Tidligere har Døves menighet i Ber-
gen tatt avskjed med familien og bedt 
for dem i gudstjenesten første påske-
dag. Selv om de ikke går inn i arbeid 
blant døve, så ønsker menigheten i 
Bergen å holde kontakten. Gjennom 
en slik kontakt kan vi få verdifulle 
impulser til vårt eget kristenliv og 
til menighetens liv. Så følg med på 
internett: http://www.tomren.info/  

Vi ønsker lykke til og Guds rike 
velsignelse!

Hele familien Tomren får forbønn før de 
reiser.

Trude og Tom Sverre vigslet til misjonærtjeneste

Takk for deltagelse i Anfred Sunnar-
viks minnestund i Døvekirken i Ber-
gen.                                Familien 

Lars Hana
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 	Landet	rundt

drammen, et godt sted å møtes!

Da kirkeklokkene ringte til gudstje-
neste i Strømsgodset kirke søndag 
29.april kl.11 var det  130 personer 
som hadde møtt fram. 40 av dem 
var fra døvekirken, både fra Oslo og 
Drammensområdet! 
Samarbeidet mellom Strømsgodset 

Karl Robertsen deltok med poesi, Asgeir 
Straume følger nøye med.

Prestene Dag Arne Roum og Asgeir Straume 
deler ut nattverd.

Helgen 17. – 19. august ønsker Døves 
Menighet i Tromsø og Døves Fylkes-
lag i Troms velkommen til Døvestev-
ne i Rovaniemi i Finland. Her skal vi 
treffe døve fra Finland, og være med 
på deres program der sammen med 
en døveprest og diakon fra Oulo i 
Finland. Alle detaljene i program-
met er ikke klare 
ennå, men kon-
takt døveprest 
Kjell Steinbru 
for mer informa-
sjon og påmel-
ding. Adresse og 
telefonnummer 
finnes et annet 
sted i bladet. På-
meldingsfrist er 

menighet og Døves menighet ble 
startet for fire år siden. Nå er det 
fast ordning at vi feirer gudstjeneste 
sammen like etter påske. Det er en 
hyggelig tradisjon for begge parter. 
Det var sokneprest Dag Arne Roum 
som forrettet og døveprest Asgeir 
Straume som prekte. Nattverdutde-
lingen var de sammen om. I tillegg 
deltok poesimedarbeider Karl Robert-
sen og døvediakon Randi Andresen. 
De tre barna som ble døpt var alle fra 
hørende familier i Drammen. Dagens 
offer gikk til Døvekirkens arbeid på 
Madagaskar, og det kom inn ca. 4.500 
kroner.
Etter gudstjenesten var det kirke-
kaffe i menighetens stuer i "Villaen". 
Dette ble en fin stund uten program, 
men med god tid til å prate sammen. 
Asgeir prest slo av en prat ved alle 
bordene.

Avstanden mellom Oslo og Drammen 
er ikke så lang. Likevel er det langt 
nok til at en sjelden møtes. Gleden var 
stor og praten gikk livlig. Strømsgod-
set menighet setter stor pris på dette 
samarbeidet. 

Hilsen til alle fra Sissel Roum

døvestevne i finland
6. juli. Vi har midler å bruke til turen, 
så den skal bli billig! I Rovaniemi be-
høver du ikke lete etter naturen. Den 
er der straks du åpner døren. Vi får litt 
tid til å se byen og naturen omkring. 
Ekte finsk sauna blir det selvfølgelig 
også! Velkommen!

Hilsen Kjell

Lill	og	Neville	Moir	
var for ikke lenge siden i Døvefo-
reningen i Møre og Romsdal. De 
fortalte om sitt arbeid gjennom snart 
30 år. De har bygt opp organisasjo-
nen DMI som har arbeid blant døve 
i mange land. Nå har det spredt seg 
til mange land. Det var en imponert 
forsamling som hørte om det omfat-
tende arbeidet.  

Døveforeningen i Møre og Romsdal hadde 
besøk av Neville og Lill Moir nylig. Her 
er det lederen Vibeke Olsen som hilser på 
de to.
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baMseklUbben

Ungdomsråd i oslo (Uro)
n ”Flame”
n Alder: 13 – 18 år
n Hver annen onsdag kl. 18 – 21

HVA	 SKJER	 PÅ	 EN	 VANLIG	
KVELD	PÅ	”FLAME”?

n Styremedlemmer
n Eget blad ”Flame” til ungdom-

mene
n Aktiviteter
n Arrangementer
n Styrekurs
n Regler

skolevandring før PÅske
i døvekirken i oslo

Dette året prøvde vi noen nytt. Vi 
lagde påskevandring for skolene. 
I kirkerommet ryddet vi vekk alle 
stolene, la frem brosteiner og elev-
ene fikk beskjed om å sitte på gul-
vet. Selve vandringen begynte for 
barneskolene med palmegrener og 

hallelujarop ut av kirken og ned i 
kjelleren. Der var det dekket et bord 
med lys, blomster, druer og brød. Vi 
fortalte om skjærtorsdag, påskemål-
tidet Jesus hadde med disiplene sine 
og fotvaskingen. Så spiste vi. Og så 
beveget vi oss opp i kirkerommet og 
inn i langfredag. Olga danset lidelses-
historien, og sammen lagde vi en grav 
av brostein. Elevene dramatiserte de 
ulike hendelsene gjennom påskehel-
gen på en fantastisk måte som var øvd 
inn på forhånd. Da vi mintes at Jesus 

døde, slukket vi alle lys. Etterpå tente 
vi nye telys, og på den måten viste alle 
hvordan vi kan være med og spre håp 
og glede. Barna hadde også laget på-
skeegg som vi hang opp i altertavlen 
som symbol på nytt liv og godhet som 
strekker seg mot Gud. 

Ungdommene var ikke like enga-
sjert på forhånd som barnetrinnet. 

Ungdommene var med å spise på-
skemåltid, lage grav, tenne lys og be 
for verden. Bibelhistoriene fra påsken 
stod i sentrum, og alle ble kjent med 
historiene på en ny måte.

Det ble flotte opplevelser, og hele 
staben var engasjert og gjorde en 
enorm jobb på hvert sitt område. Vi 
fikk gode tilbakemeldinger fra lærere 
og elever, og gleder oss til neste års 
vandring.

Vi har fast hver onsdag kl 14 – 16 
i døvekirken. Barna er fra 1. til 5. 
klasse.

HVA	 SKJER	 PÅ	 EN	 VANLIG	
DAG	PÅ	BAMSEKLUBBEN?
JO,	DISSE	FEM	TINGENE:

1.	SAMLING	I	KIRKEROMMET
Vi sier HEI til hverandre, lærer hver-
andres navn og forteller hva som har 
skjedd siden sist og kanskje en vits. 
Så forteller en voksen informerer om 
dagens program.

2.	MÅLTIDSRITUALE
Alle vasker hendene før og etter mid-
dag. Tegnspråk-poesien ”Bonden sår” 
ledes av to av barna før måltidet.

3.	VI	SPISER	HJEMMELAGET	
MIDDAG
Barna har forskjellige middager (ikke 
svinekjøtt). 

4.	DAGENS	TEMA
”Hjemmekino”, verksteder før høy-
tidene påske og jul, skuespill, poesi, 
uteaktiviteter, bading m.m.

5.	TAKKE	HVERANDRE	FOR	
I	DAG
Kort avslutningssamling der vi in-
formerer om hva som skjer neste 
gang. Vi takker hverandre for i dag 
og barna får med seg et ark hjem der 
vi har skrevet litt om hva har gjort 
denne dagen.

sandefjord ungdomsråd 
(sUr)
n Alder: 17 - 26 år
n Hver annen onsdag kl. 18 – 21
n Aktiviteter samme som URO
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Konfirmasjon i Trondheim var i år 
29.april kl.11. Fra venstre: Vidar 
Tessem, Tine Victoria Granmo, Tom-
Inge Ovesen, døveprest Per Walle.

Julian Standal ble konfirmert 2.juni i 
Spjelkavik kirke, Ålesund Her er han 
omgitt av kateket Solveig Kvammen, 
døvekapellan Odd Erling Vik Nord-
brønd og sokneprest Knut Bjune.
Foto: Adolf Standal

konfirMasJon i døvekirken i oslo

Søndag 6. mai 2007 hadde vi kon-
firmasjon i Døvekirken i Oslo. 12 
flott konfirmanter strålte om kapp 
med foreldre og venner. Kirken var 
fylt til randen av pyntede og vakre 
mennesker. I gudstjenesten var kon-
firmantene engasjert i drama, forbønn 
og poesi. De imponerte stort! Flott 
dans, imponerende stemmetolking, 

inngangsmarsj med trommer og 
fløyte bidro til en fantastisk stemning 
på denne store dagen til konfirman-
tene våre. Vi gleder oss med alle de 
gode mulighetene konfirmantene 
våre har videre i livet, og håper vi 
kan følge dem et stykke videre på 
veien gjennom ungdomsklubb, leir 
og lederkurs.

Konfirmerte i Døvekirken 6. mai
Trym Andreassen
Ingrid Mai Eide
Marius Forsberg
Lasse Skjerseth
Daniel Jørgensen
Ståle Hatlelid
Cathrine Ludmann Leine
Richard Mejorada
Arthur Prusik
Guro Rugseth
Linn Marie O. Strømnæss
Carl Christian Eide Berge
I tillegg ble Daniel Andre Jensen 
Sæves konfirmert i Hvaler kirke 13. 
mai og Knut Hovi konfirmert i Øystre 
Slidre kirke 3. juni.
Foto: Moment studio

konfirmasjonen i trondheim

konfirmasjon
i spjelkavik


