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Døvekapellan i Oslo, Sunniva Hognestad Johnsen, 
har skrevet en julerefl eksjon. 

«Nå møtes jord og himmel,
i barnet lagt på strå»

I juleevangeliet møter Gud oss som 
en bitteliten varm, nyfødt og rynkete 
baby. Hvem legger undringen fra seg 
i møte med et nyfødt barn? Øynene 
speiler Guds Himmel og gir oss et 
glimt av Gud.

I en julaftengudstjeneste spurte pre-
sten om 5 personer kunne komme 
frem. Flere rakte opp hånden og 
ville frem, og etter hvert stod 5 
personer oppe foran alterringen. 
Presten tok så frem en liten baby fra 
kirkebenken. (Hun hadde avtalt med 
foreldrene på forhånd…)
Hun ga babyen til den første per-
sonen oppe ved alterringen, og 
ba han sende babyen videre til de 
andre 4. Kirken som var stappfull av 
festkledde mennesker, ble med ett 
veldig rolig. Alle strakte hals for å 
se, og alle så at babyen som ble fl yt-
tet varsomt fra én favn til en annen 
ble mottatt med et smilende ansikt. 
Noen luktet litt på babyen med luk-
kede øyne, en ga en klem. En sa med 
lys stemme: «Så nydelig du er, da». 
En annen begynte å heise babyen litt 
opp i været og leke, og glemte helt 
å sende babyen videre.

Tiden har mulighet for å stå stille når 
vi undres over livet – spesielt et helt 
nytt liv. Tenk at Gud valgte akkurat 
denne måten å komme på hit til oss. 
Det er en enorm kjærlighetshand-
ling. Gud er genial som kommer som 
et lite, hjelpeløst menneske. Gud får 
mennesker til å smile, får ansikt til 

å skinne, får personer til å si vakre 
ting i møte med en annen person. 
Fra første sekund viser Gud at han 
er avhengig av hender som bærer og 
hender som gir videre.

I forbindelse med julen har mange 
av oss ulike følelser inni oss. Vi 
knytter ulike minner til julen. Noen 
feirer julen i ny familiesituasjon. 
Noen påvirkes av barns entusiasme 
og gledesbrus. Noen er fastlåst i 
forventninger fra andre. Det er et 

vell av følelser inni oss i forbindelse 
med julen.

Hva gjør vi med det? Og hva gjør vi 
med troen på Gud? I Julehøytiden er 
det kanskje mulig for deg å sette deg 
ned å fundere.

Kjære Gud: Vi er sånn og sånn. Takk 
at du møter oss sånn vi er. Bær oss 
gjennom det som er vanskelig i våre liv. 
Hjelp oss til å få øye på ditt vidunderlige 
nærvær i våre liv. Amen.

(Gjensyn ©Tor Olav Foss)



3DøvesBlad5/2008

DøvesBlad
Menighetsblad for

Døvekirkene i Norge

Utkommer med 5 nr. årlig

Ansvarlig utgiver:
Døveprosten i Norge

Fagerborggaten 12, 0360 Oslo

www.dovekirken.no

Frivillig kontingent
Valgfritt beløp, f.eks. kr 150,- pr. år

Konto
3000 17 70 124

Adresse for betaling
og abonnement:

Døves Blad
Fagerborggaten 12, 0360 Oslo

Regnskap:
Døveprosten i Norge

Ekspedisjon:
Designtrykkeriet AS, Bergen

Redaktør:
Odd Erling Vik Nordbrønd

Borgundveien 124
6007 Ålesund

Telefon 70 16 53 26
Tekstelefon 70 16 53 27

Telefaks 70 16 53 39
odd.erling.nordbrond@dovekirken.no

Layout
Andata (post@andata.no)

Frist for stoff til bladet:
1. februar - 1. april - 1. juni

1. september og 15. november

Annonsepriser:
Kontakt utgiveren

Fagerborggaten 12, 0360 Oslo

Døvemisjonsarbeidet
på Madagaskar

Støtt innsamlingsaksjonen
for døve på Madagaskar

Døvemisjonen
Døvekirken

Fagerborggaten 12, 0360 Oslo

Bankgiro:

6029.09.52959

Gudstjenestereform 
i den norske kirke 
Etter 30 år med den samme gudstjenesten har Den norske kirke 
nå fått et forslag til ny gudstjeneste. 

For mindre enn 15 år fikk vi i døvekirken vår første gudstjeneste. En visuell guds-
tjeneste på tegnspråk som var jobbet frem av døvemenighetene.

I arbeidet med den hørende kirkes nye gudstjeneste har tidligere døveprest i Ber-
gen Ingunn Hagen, tidligere danser Per Roar Thorsnes og organist i døvekirken i 
Oslo Hans Olav Baden vært sentrale. Det er flott at disse personene som kjenner 
vårt gudstjenestearbeid så godt har vært med i arbeidet med Den norske kirkes 
gudstjeneste.

Forslaget til ny gudstjeneste i Den norske kirke har på flere områder blitt mer visuell 
og har tydelig på noen områder blitt inspirert av døvekirkens høymesseliturgi. Nå 
skal den prøves ut i de hørende kirkene over hele landet. 

På døves kirkemøte i Haugesund i 1990 ble det vedtatt at det skulle utvikles en egen 
visuell gudstjeneste på tegnspråk. Etter nesten 5 års arbeid ble gudstjenesten spilt inn 
i Døves Medias studio på Ål og en full gudstjeneste ble spilt inn i Oslo døvekirke 
i samarbeid med NRK. Slik fikk døvekirken sine alterbøker på video.

Det var en stor begivenhet da døvekirken fikk sin første gudstjeneste på tegnspråk 
samtidig med at døvekirken feiret sin 100 års dag. Denne første gudstjenesten på 
tegnspråk ble sendt for første gang på NRK 1 og vist på storskjerm på Døves kul-
turdager høsten 1994 i Ål nye kulturhus.

På døves kirkemøte i Bergen i 1995 ble gudstjenesten godkjent og sendt ut til alle 
døvemenighetene i landet. Da var det jobbet i 5 år med å utvikle denne gudstje-
nesten.  Det var en gudstjeneste som ville ta døves språk og kultur på alvor og som 
etter mange års bruk har vist seg å bli en god ramme for tilbedelse helligdag som 
hverdag. Denne gudstjenesten har forutsatt bruk av ministranter (frivillige) og der 
er blitt arrangert poesiseminarer og utviklet poesi ved døvekirkene.
 
Nora Edwardsen Mosand var en av mange som tok aktivt del i utviklingen av den 
første gudstjenesten på tegnspråk. Nå sitter Nora som døvekirkens representant 
i Oslo bispedømmeråd og representerer sammen med Oslo biskop og rådet hele 
døvekirken på Kirkemøtet som arrangeres hver høst. Kirkemøtet er den norske 
kirkes «Storting».

Vi i døvekirken ser nå frem til at nettopp Nora, Oslo biskop og Oslo bispedømmeråd 
tar initiativ overfor den norske kirkes Kirkeråd og Kirkemøte slik at døvekirken 
også nå får sin egen gudstjenestereform som skal ta utgangspunkt i to ting:

• Vår 15 år «unge» gudstjeneste på tegnspråk
• Den norske kirkes nye gudstjenesteordning

Inntil vi får en ny gudstjeneste på tegnspråk vil vår gudstjeneste bygge på døvekir-
kens høymesseliturgi. Etter søknad til døveprost og biskop vil den enkelte døve-
menighet kunne utprøve deler av forslagene i gudstjenestereformen i kombinasjon 
med døvekirkens høymesseliturgi.  Døveprest i Trondheim Per Walle er bedt om å 
være ressursprest for menighetene sammen med døveprosten i dette arbeidet.

Roar Bredvei, fungerede døveprost
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Gunvor Høiby Abelsnes  var daglig 
leder i Stavanger døvekirke i 50 % 
stilling fra 2003 til sommeren i år. 
Da gikk hun over i pensjonistenes 
rekker, og Petter Pettersen over
tok hennes jobb. I tillegg var hun 
30 % diakon på samme sted. Det 
ble holdt avskjedsfest for henne 
søndag 7. september med både 
gudstjeneste i Stavanger Døve
kirke og kirkekaffe med smørbrød, 
kaker og taler i Døves Hus etter 
gudstjenesten.

Hennes mann, Georg, har vært 
pensjonist siden 2005. 5. juni dette 
året var det avskjedsfest for han 
(og for organist Torild Røgeberg 
og for kirketjener Svanhild Rø
geberg). Han har fått brukt mer 
tid på sin store hobby; kunst i for
skjellige former. I tillegg har han 
fortsatt engasjement i døvekirken, 
ved å være menighetsrådsrepre
sentant.

De forteller at pensjonisttilværelsen 
er flott, og at de er engasjert i mange 
spennende og kjekke aktiviteter. Så 
det er ingen problemer med å få tiden 
til å gå.

Døves Blad har stilt dem noen 
spørsmål.

Hva gjorde at dere ble engasjert i 
jobber med tegnspråk?
Gunvor: Jeg har hatt forskjellige 
stillinger og titler. På Ål Folke-
høyskole var jeg internatleder og 
tegnspråklærer. Ved Kongstein vi-
deregående skole i Stavanger var 
jeg avdelingsleder på internatet. Da 
Kongstein ble nedlagt ble jeg ansatt 
som førstekonsulent ved regionsente-
ret for døvblinde. Jeg har alltid vært 
fascinert av tegnspråket, og jeg har 
trivdes godt i døvemiljøet.
Georg: Jeg følte behov for å gjøre noe 
annet enn vanlig prestetjeneste, og 
jeg syntes at tegnspråk virket spen-

nende.  Jeg hadde også lyst til å bruke 
mine visuelle evner og tenkte at det 
var mulig i døvekirken. Jeg var ansatt 
som døveprest i omtrent 20 år.

Hvordan var det at dere to møttes?
Georg: Jeg var på menighetsrådkurs 
på Ål og traff Gunvor på diskotek en 
kveld på skolen. Etter mange kopper 
kaffe fikk jeg mot til å by henne opp 
til dans og hvordan dette virket kan 
Gunvor si noe om!
Gunvor: Jeg hadde sett Georg på TV-
gudstjeneste 2.juledag, og jeg syntes 
han var en kjekk mann, og når han så 
åpenbarte seg i personlig skikkelse i 
februar, og til og med bød meg opp 
til dans, så var det gjort…

Dere har begge en lang fartstid i 
døvekulturen.  Har denne kulturen 
endret seg fra dere begynte og fram 
til nå? 
Begge svarer: Det har vært store 
forandringer. Først og fremst handler 

Georg og Gunvor, fra samarbeidsløype 
på Ål folkehøgskole.

Intervju med Georg og Gunvor:

Aktive pensjonister!
Av: Odd Erling Vik Nordbrønd
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det om overgangen fra et tegnspråk 
basert på norsk språk til det som 
nå er tegnspråk basert på døves 
språkutvikling og kultur. Dette har 
beriket døvemiljøet og kirkens språk 
og liturgi. Vi har vært vitne til en 
selvstendiggjøring og bevisstgjøring 
i døvemiljet. 

Kan dere trekke fram noen minner 
fra deres jobber i døvemiljøet?
Gunvor: Det var en fin opplevelse 
å lære tegnspråk av døve elever på 
Ål folkehøyskole. Jeg husker godt 
skoleturene til utland hvor elevene 
traff andre døve. Da kommuniserte 
de greit selv om språkene er ganske 
så forskjellige, for eksempel var det 
slik da vi var i Russland.
Georg: Jeg kunne sagt mye her, men 
jeg velger to begivenheter. Den ene 
er avdukingen av alterskulpturen jeg 
laget til Oslo Døvekirke. Det var en 
fin og sterk opplevelse. Det andre er 

5.juni 2005 var det avskjedsfest for Georg 
Abelsnes, organist Torild Røgeberg og kir-
ketjener Svanhild Røgeberg.

Gunvor og Georg i avskjedsgudstjenesten 
7.september. Foto: Sigvart Overøye.

Gunvor, her 
fotografert i 
Ålesund under 
et medarbei-
dermøte.

Det vanket naturligvis smørbrød under avskjedsfesten. Foto: Sigvart Overøye.

da Døves menighet kjøpte Stavanger 
Frikirke, og det fellesskapet vi da 
opplevde i døvemiljøet under opp-
pussingen av kirken.

Hvordan vil dere beskrive situasjo-
nen for døvemenighetene i 2008? 
Goder? Mangler? Utfordringer?
Begge: Det har vært bra at det gjen-
nom årene er opprettet flere viktige 
stillinger. Det er også bra at vi har 
fått Døvekirkenes Fellesråd, som et 
resultat av den nye kirkeloven hvor 
Døvekirken ble mer likestilt med 
hørende menigheter. Men fortsatt 
mangler det stillinger for døve som 
bor i distriktene. 
Det er en utfordring for døvekirken å 
møte den nye utviklingen med flere 
og flere CI-opererte. Et viktig grunn-
lag for døvekirkelig arbeid har vært 
kontakt med skolene. Dette er nå en 
utfordring, da flere elever blir spredt 
og integrert i hørende skoler.
En annen viktig utfordring er å få 
ansatt flere diakoner i døvemenig-

hetene. Etter at døvekonsulentene 
forsvant, er det desto større behov for 
diakoner. Dette bør det satses på!

Er det noe dere, som pensjonert 
prest og daglig leder, vil utfordre 
medlemmene av menighetene på? 
Vi mener det er viktig at dere står på, 
er engasjerte og tar styring!

Dere har begge hatt avskjeder i Sta-
vanger. Hvordan har dere opplevd 
dette? 
Avskjedene har vi begge opplevd 
veldig fine, med flotte avslutnings-
fester, mange gode ord som har 
varmet. Vi fikk en god følelse av at 
vi har vært en del av miljøet.
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Diakoniutvalget i Bergen døve
kirke arrangerte tur til Kypros 
5.12. november. Vi meldte oss på 
gjennom Vital Tours, som har spe
sialisert seg på tur for eldre og andre 
som trenger litt støtte på reise. 6 
personer meldte seg på; 4 fra Ber
gen og 2 fra Møre. I tillegg var Mary 
Ann Grønås fra rådgivingskontoret 
for hørselshemmede i Bergen og 
prestene Lars Hana og Odd Erling 
Vik Nordbrønd med. De ordnet og 
tilrettela alt på beste måte. 

Agia Napa på Kypros var en god 
plass å være i november. Fra hotel-
let vårt gikk vi turer langs sjøkanten 
til sentrum av byen, eller vi gikk fra 
strand til strand mot vest. Det var 
solbad og vassing i sjøkanten eller 
ved bassenget. De som badet i sjøen 
sa det var god temperatur. Det var 
shopping, og det var koselige restau-
ranter med god mat og drikke. Det 
var kirke- og klosterbesøk. Byen er 
vokst opp rundt klosteret, som i sin 
tid ble grunnlagt der fordi en gjeter 
fant en kilde. Det nye museet i byen 
var en stor opplevelse. Her var havet 
tema, og vi fikk se funn av båter og 
gjenstander fra flere tusen år.  

Vi hadde også 2 utflukter. Den ene 
var med båt fra byen. Det var mulig 

å se gjennom to luker i båten, slik 
at vi fikk se sjøbunnen der det var 
grunt nok. Skipperen fortalte at det 
dessverre er lite fisk for tiden, noe han 
mente skyldes overfiske av småfisk. 
Den andre turen var med buss til ho-
vedstaden Nicosia. Dette var en travel 
by, men det var mye spennende å opp-
leve. Først stoppet bussen på et senter 
hvor det var all slags håndarbeid. Det 
var flotte ting de laget. Deretter var 
det omvisning i Johanneskatedralen. 
Den var liten til å være katedral, men 
den var fantastisk fint utsmykket. 
Vi fikk også høre om Kypros nyere 
historie, som har mye konflikt i seg. I 
1974 rykket Tyrkia inn på øya, og må-
let var å gjøre hele øya tyrkisk. Men 
øya ble delt, slik at gresk-kypriotene 
bor i sør og tyrker-kypriotene bor i 
nord. Da dette skjedde flyktet 160 000 
mot sør, og 60 000 mot nord. Vi vet at 
det er ofte samtaler mellom ledere på 
begge sider, og kanskje kan det bli et 
felles land til sist? Nicosia er også en 
delt by. Midt i byen må en gjennom 
passkontroll for å komme over på den 
andre siden, og dette gjorde prestene 
våre. I gamlebyen var det trange 
smug, slik at vi Bergensere følte oss 
som hjemme, og her spiste vi lunsj. 
Her gikk vi også opp i toppetasjen av 
et kjøpesenter, og fra 11.etg. så vi hele 
byen. I nord så vi inn i den tyrkiske 
delen med mange moskeer og et stort 

flagg som var laget i fjellene bak. I sør 
så vi den greske delen, og her var det 
mange kirker. 

Lars hadde avtalt med Sjømanns-
kirken at vi kunne være med i sam-
linger der. Den skandinaviske kirken 
er svensk, men det er samarbeid med 
Finland og Norge. Her hadde Odd 
Erling en kveldsbønn og Lars hadde 
ansvaret for en gudstjeneste. Det var 
godt å være der, og det var hyggelig 
at kirken var full begge gangene. Et-
ter gudstjenesten fikk vi også deilig 
bløtkake, en rest fra lørdagen hvor 
det hadde vært bispebesøk og pre-
steinnsetteelse.
Vi takker for turen, og vi håper at det 
kan bli en ny ved en senere anled-
ning.

Hilsen fra bergensdamene 
Astrid, Birgit, Sonja og Grete.

Grete Elvebakk (til v.) og Birgit Karlsen har 
det kjekt på tur. (Foto: Sonja Eikenes)

Turgjengen på broa. Fra v: Lars Hana, Astrid Tokle, Sonja Eikenes, Solfrid Lid, Birgit Karlsen, Mary Ann Grønås, Sissel Pedersen, Grete 
Elvebakk. (Foto: Odd Erling Vik Nordbrønd)

Til Kypros
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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. Gudstjenesten 
stemmetolkes.
Søndag 14.desember, kl.18:  
Lysmesse med konfirmantene
Julaften, 24.desember, kl.12:  
St. Hanshjemmet
Julaften, 24.desember, kl. 15: 
Døvekirken
Juledag, 25. desember, kl.11:  
Høytidsgudstjeneste med nattverd
Søndag 18.januar, kl.11:   
Gudstjeneste med nattverd
Søndag 1.februar, kl.11:   
Gudstj.med nattverd, konfirmantene
Søndag 15.februar, kl.11:   
Gudstjeneste med nattverd
Søndag 1.mars, kl.11:   
Gudstj.med nattverd, konfirmantene

Julaften alene?
Vi har åpent for de som er alene 
julaften. Se egen rubrikk.

Barnejuletrefest 
29. desember kl 16.00
Velkommen til barnejuletrefest 
5.juledag - 29.12 – kl 16.00 i Oslo 
Døvekirke. Det blir et julespill, 
kaker og aktiviteter. Påmelding 
innen 19.desember til daglig leder 
i Oslo. Velkommen!

Voksenjuletrefest 
9. januar kl 18.00
Fredag 9. januar kl 18 er det tid 
igjen for vår tradisjonsrike vok-
senjuletrefest! Kr 100. Påmelding 
innen 2. januar til daglig leder i 
Oslo. Velkommen!

Utenfor Oslo:

VESTFOLD: 
Velkommen til gudstjeneste med 
prest og poesimedarbeider eller 
danser. Kirkekaffe. Gudstjenesten 
stemmetolkes.
Søndag 14.desember, kl.15:  
Vestfoldsøndag/gudstjeneste og bas-
artrekning.
Torsdag 18.desember, kl.16:   
Nedre Gausen skole/julegudstjeneste 
(Holmestrand kirke)
Søndag 28.desember, kl.16:   
Gudstjeneste og juletrefest (Døvesen-
teret)
Fredag 23.januar, kl.15:   
Vestfoldfredag. Middag med påmel-
ding kl.17, gudstjeneste kl.18
Fredag 20.februar, kl.15:   
Vestfoldfredag. Middag med påmel-
ding kl.17, gudstjeneste kl.18

ØSTLANDET FOR ØVRIG:

Velkommen til gudstjeneste med 
prest og poesimedarbeider eller 
danser. Kirkekaffe. Gudstjenesten 
stemmetolkes.

Torsdag 18.desember, kl.18:  
Storhamar kirke: Julegudstjeneste
Lørdag 10. januar, kl.11:  
Hallingdal døveforening: Juletrefest

ANDRE ARRANGEMENTER
Hyggetreff i Hedmark/Oppland:
Døve inviteres til Storhamar kirke 
siste onsdag i hver måned. 
Der har de allerede et veletablert 
Hyggetreff, og det blir bestilt tolk og 
lagt til rette for døve også. 
Datoene fremover blir: 
28. januar, 25. februar 
Det blir en prest eller diakon fra Oslo 
som blir med på alle møtene, og vi 
tenker det kan være en mulighet for 
besøk hos noen som trenger det etter 
hyggetreffet. Derfor er vi interessert 
i å få vite om
 noen er syke, eller vil ha besøk av an-
dre grunner, hjertelig velkommen!
Det blir også julegudstjeneste i Stor
hamar kirke 18. desember.

Åpent hus i Oslo Døvekirke,  
våren 2009: Torsdagene nedenfor 
kl.1130: 8. og 22.januar, 5. og 
19.februar, 5. og 19.mars
Programmet for Åpent hus er ikke 
klart ennå, men det vil bli et vari-
ert program sammen med andakt, 
god mat, trim og informasjon. 

Kafétorsdager
Følgende torsdager: 15. og 
29.januar, 12. og 26.februar, 12. 
og 26.mars, kafe kl.14-18.
Vafler selges fra kl 14, og middag 
serveres kl.16 (rimelig). Velkom-
men til hyggelig samvær!

Stavanger Døvekirke
Onsdag 17.desember, kl.10:  
Gudstjeneste for skole og barnehage, 
Døvekirken i Stavanger
Julaften 24.desember, kl.15:  
Julaftengudstjeneste, Døvekirken i 
Stavanger
Søndag 4.januar, kl.16:  
Juletrefest på døvesenteret
Søndag 18.januar, kl.11:Gudstjeneste 
m/ nattverd. (Offer til Madagaskar)
Søndag 1.februar, kl.11:
Festgudstjeneste /100-års-jubileum 
(Offer til Døves menighet) 
Fest på Døvesenteret
Søndag 22.februar, kl.17:   
Gudstjeneste m/ nattverd (Offer til 
Døves Menighet)
Søndag 8. mars, kl.11:   
Gudstjeneste (Offer: CARE)
Søndag 22.mars, kl.11:  
Gudstjeneste m/nattverd (Offer til 
Døves Menighet)

KRISTIANSAND
Søndag 14.desember, kl.11: 
Adventsgudstjeneste m/ dåp, 
Oddernes kirke, Kristiansand
Mandag 15.desember, kl.10:Juletreff 
i Møllestua barnehage, Kristiansand
Lørdag 3. januar, kl.14: 
Juletrefest m/ andakt, 
Kristiansand Døvesenter

Bergen Døvekirke
Søndag 14.desember, kl.18:   
Lysmesse ved Lars Hana. Konfirman-
tene deltar.
Tirsdag 16.desember, kl.13:   
Skolegudstjeneste, Hunstad skole, 
ved Lars Hana

Julaften, 24.desember, kl.15:  
Gudstj. ved Trygve Sæthre Stabrun.
Torsdag, 25.desember, kl.13:  
Andakt og lystenning ved Lars Hana 
(1.juledag)
Søndag 28.desember, kl.11:   
Dåpsgudstjeneste ved Lars Hana
Lørdag 3.januar:  
Juletrefest kl 15 i samarbeid med 
Bergen døvesenter.
Søndag 11.januar, kl.11:
Gudstjeneste ved Lars Hana
Søndag 25.januar, kl.11: Gudstje-
neste ved Trygve Sæthre Stabrun
Søndag 8.februar, kl.11: Gudstje-
neste ved Trygve Sæthre Stabrun
Søndag 22.februar, kl.11:
Gudstjeneste – Fastelavnssøndag ved 
Lars Hana
Søndag 8.mars, kl.11: Gudstjeneste
Søndag 22.mars,kl.11: Gudstj.

ÅPEN KIRKE I BERGEN 
DØVEKIRKE kl 10.30 før alle 
seniortreff på døvesenteret: 
Velkommen til åpen kirke an-
nenhver tirsdag kl 10.30 de da-
gene det er seniortreff på Bergen 
døvesenter.

KONOW SENTER, ANDAKT, 
TORSDAGER KL 12: 24. de-
sember (julaften), 28. januar, 11. 
og 25. februar, 11. og 25. mars.

Møre

Døvekapellan har permisjon i tiden 
12.januar – 27.mars. Programmet for 
menigheten vil bli ivaretatt av vikarer 
og Menighetsrådet.

Lørdag 3.januar, kl.15-19: 
Julefest i Volsdalen menighets
hus for små og store
Middag m/dessert, samling i 
kirken, leker, tombola og julet-
regang.
Pris: kr.150,- for voksne, gratis 
for barn.
Påmelding innen 29.desember på 
www.mrdf.no eller til døvekapel-
lan på mobil: 950 78 362

Julaften 24.desember, kl.14: 
Gudstjeneste i Volsdalen kirke, Åle-
sund, skolemusikkorps deltar.
Søndag 18.januar, kl.11:  
Gudstjeneste i Volsdalen kirke ved 
vikar.
Søndag 15.februar, kl.11:  
Gudstjeneste i Stordal kirke ved vi-
karprest Kjell Steinbru (tidl.døveprest 
i Tromsø). Middag på kafé etterpå.
Søndag 1.mars, kl.11:  
Gudstjeneste i Volsdalen kirke ved 
Lars Hana, kirkekaffe.
Fre.20.Søn.22.mars: 
Vinterhelg på Fjellseter leirsted i 
Sykkylven kommune, arr. sammen 
med Døveforeningen.

BASAR!  Ons.11.Tors.12.mars 
i Volsdalen menighetshus, Åle-
sund.

Arrangeres sammen med Volsda-
len menighet. Døves menighet har 
egne gevinster.

Åpen kirke, Volsdalen menig-
hetshus, Ålesund, følgende dager 
kl 11-14:
Onsdag 28.januar, fredag 
27.februar (Lars Hana er gjest), 
onsdag 25.mars.
Velkommen til prat, vafler, tom-
bola og lystenning! Ta gjerne 
med gevinst.

Trondheim Døvekirke
Søndag 30.november, kl.18:  
Lysmesse kl.18 
Onsdag 10.desember, kl.1230:
Gudstjeneste ved Per Walle. Opptak 
til julegudstjenesten på NRK.
Søndag 14.desember, kl.11: Gudstje-
neste ved Liv Arnhild Romsaas.
Torsdag 18.desember, kl.1630: 
Skolegudstjeneste ved Per Walle
Juleaften 24.desember, kl.15: 
Familiegudstjenste ved Per Walle. 
Mandag 29.desember, kl.15: Jule-
trefest i samarbeid med Trondheim 
døveforening på Klosterbakken. 
Torsdag, 1.januar, kl.11: Nyttårs-
dagsgudstjeneste ved Per Walle på 
Havsteinekra helse og velferdssenter 

HUSK: TVGUDSTJENESTE, 
2. JULEDAG, kl.11 fra Døve
kirken i Trondheim.

Levanger

Søndag 28.desember, kl.11:  
Gudstjeneste ved Per Walle i Bam-
berg kirke. 

Tromsø Døvekirke
Se kunngjøringer på tekst-tv eller i 
lokalavisen. 

HYGGETREFF PÅ RØD
BYGGET kl.1030 på følgende 
tirsdager:
Følg med på oppslag, tekst-tv og 
nettsidene.

MENIGHETSKVELDER PÅ 
RØDBYGGET kl.19.00 på føl-
gende tirsdager:
Følg med på oppslag, tekst-tv og 
nettsidene.
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Døves menighet, møre

www.dovekirken.no/more
Borgundveien 124, 6007 Ålesund
Besøksadresse (se neste spalte):
Volsdalen kirke/menighetshus 
doves.menighet.more@dovekirken.no

Odd Erling Vik Nordbrønd, 
døvekapellan 
Telefon: 70 16 53 26
Teksttelefon: 70 16 53 27
Faks: 70 16 53 39
odd.erling.nordbrond@
dovekirken.no
Mobiltelefon 95 07 83 62

Ingunn Helland, sekretær

nOrDenFJeLsKe 
DøveDistriKt

Døves menighet, trOnDheim

www.dovekirken.no/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 
(permisjon)

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

Stiftelsen Signo

Døveprest: Arne Christian Halseth
Telefon 907 52 554
arne.christian.halseth@signo.no

Sunniva Hognestad Johnsen, 
døvekapellan (permisjon)

Siv Henriksen Elstad,  
fungerende sokneprest i Oslo
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 
(permisjon)

Lisa Lind, kateketvikar
50% høsten 2007
Mobiltelefon (sms) 971 81 779
lisa.lind@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

Midlertidige ansatte:
Maria Vassli Gjære 23 33 43 20
maria.vassli.gjaere@dovekirken.no
Liv Hegle Sjøflot 23 33 43 20
liv.hegle.sjoflot@dovekirken.no
Liv Arnhild Romsaas
liv.arnhild.romsaas@dovekirken.no

sør-vestenFJeLsKe 
DøveDistriKt

Døves menighet, stavanger
www.dovekirken.no/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
Petter Petterson, 
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

www.dovekirken.no/bergen 
Adresse: Postboks 2305 Hansapar-
ken, 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
Tlf direkte 55 56 41 24 
Mobiltelefon 90 11 36 82
lars.hana@dovekirken.no

Trygve S. Stabrun, døvekapellan
Tlf direkte 55 56 41 26
Mobiltelefon 99 01 14 13
trygve.stabrun@dovekirken.no

Tom Sverre Tomren, døvekapellan 
(permisjon) 

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

Anette Mortensen, kirketjener
Mobil  474 89 268
Geir Ove Misje, organist
Mobil  974 27 325
Ann-Karin Voldsund, 
ungdomsarbeider
Mobiltelefon 98 81 10 30

DøvePrOsten
Adresse: Fagerborggt 12, 0360 Oslo

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

Terje J. Johnsen, prostiprest
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

Hanne Dyrendal, rådgiver
Teksttelefon  23 33 43 30
Telefon 23 33 43 40
Faks 23 33 43 50
hanne.dyrendal@dovekirken.no

Asgeir Straume, vikarprest
Teksttelefon, telefon  55 51 96 83
Mobiltelefon 959 73 274
asgeir.straume@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

www.dovekirken.no/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.

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

   DØVES MENIGHETER

www.dovekirken.no
www.dovekirken.no/oslo
www.dovekirken.no/stavanger
www.dovekirken.no/bergen
www.dovekirken.no/more
www.dovekirken.no/trondheim
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Støtt våre annonsører!
Våre annonsører støtter oss!

A
S

RAGNHILD THORSHEIM KRISTING

Vi kan hjelpe med rådgivning/
tilrettelegging ved begravelser/bisettelser

HELE DØGNET

Tlf. 55 27 28 29GRAVFERDSHJELPEN
Hagerupsvei 32x, 5093 BERGEN

Døveprest Per Walle har for en stund siden sendt inn denne artikkelen. 
Som vi husker fra sist nummer, er Ingebjørg Finstad død. Men det tjener 
til hennes ære at vi bringer historien nå.

«Kan jeg få en symaskin?»

Koto var blitt eldre nå – grått hår og 
preget av at livet hadde vært tøft.  
Han var sjelden å se i døveforeningen 
og i kirken.  Ingebjørg Finstad, som 
har arbeidet blant døve på Madagas-
kar siden 50-tallet, husket ham godt 
fra tiden han gikk på døveskolen.

Siste kvelden før Ingebjørg skulle 
reise hjem fra Madagaskar høsten 
2004, dukket Koto opp igjen. «Kan 
du skaffe meg en symaskin?» spurte 
han.  Han var ansatt hos en skred-
dermester, men ville gjerne jobbe 
litt selv ved siden av.  «Du må dra 
til døvesenteret og se om de har 
noen symaskiner der.  De fikk et lass 
symaskiner for lenge siden.» svarte 

Ingebjørg. Men nei, det var ikke noen 
gode, hånddrevne symaskiner å få. 

Vel hjemme i Norge begynte Inge-
bjørg å lete opp gamle symaskiner 
– det er vel ingen som bruker hånd-
drevne eller fotdrevne symaskiner i 
Norge lenger.  Høsten 2006 hadde 
hun 8 maskiner som kunne sendes 
til Madagaskar. Jon Moe i Kragerø, 
som tidligere solgte symaskiner, 
hadde gått over dem og satt dem i 
god stand.  Men den siste containe-
ren med gods fra Misjonsselskapet 
(NMS) til Madagaskar, var allerede 
sendt.  Symaskinene måtte sendes 
med fly og det ville koste.

Ingebjørg kontaktet Kragerø Avisa 
og fikk presentert prosjektet på 
første side i avisa og pengene kom 
inn – godt over 10.000 kr!  De 8 
symaskinene ble sendt ut våren 
2007 – en til hver døveskole og en 
til Koto. Og enda ble det penger til 
andre ting også. Etter en tid kom det 
takkebrev fra Koto: ”Når jeg ser på 
symaskinen blir jeg så glad inne i 
meg.  Men jeg er også redd for at den 
kan bli stjålet – jeg trenger et stempel 
som beviser at den virkelig er min.”   
Symaskinen forandret Kotos liv.  Han 
ble oftere å se blant andre døve og 
har etter hvert også funnet sin plass 
i døvemenigheten.

Kirkelige handlinger
Døpte
Østenfjeldske:

14. september: Lukas Johan Fraser.
Vestenfjelske:

5.oktober: Nicholas Hurtley Thordarson
16.november: Isa-Mariel Larsen

Nordenfjelske:
2. november: Malin Isabell Liaøy

Vigde
Østenfjeldske:

20. september, Sandar kirke: Ellen Char-
lotte Ricci og Kjell Ivar Mesics.

Sørvestenfjeldske:
25. oktober, Torridal kirke: Berit Øyen 
Svendsen og Arvid Støyva 

Døde
Østenfjelske:

17. juni i Sjåstad kirke, Lier:
Andreas Rype
13.august i Kragerø kapell:
Ingebjørg Finstad

Sørvestenfjedlske:
15. mai i Kvinesdal kirke:  
Arvid Sneldal Thoresen
4. juni i Vår frelsers gravlund: 
Anne Dorthea Storesund
17. juli i Kvinesdal kirke: 
Normann Rafoss

Hvor ikke annet er angitt har hand-
lingen funnet sted i vedkommende 
døvekirke. Listen er basert på innsendte 
opplysninger fra døvedistriktene.
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I begynnelsen av oktober var det 
internasjonalt døveprestmøte, og 
dette ble arrangert i Tallinn, Estland. 
Hovedtema i år var kirkelig familiear-
beid og tegnspråkpoesi. I år var også 
andre grupper av ansatte invitert, og 
det var en bra delegasjon fra Norge.
Rundt 30 deltakere var med. Neste 
møte blir om 2 eller kanskje 3 år, og 

Barnas Dag i Oslo – 
19.oktober 2008

Tradisjonen tro var det Barnas 
Dag med utdeling av 4-årsbok 
og DVD i Oslo i oktober. 16 barn 
med foreldre var med på gudstje-
neste med bl.a gjenfortelling av 
Jesus og barna med flanellograf 
og bønnevandring rundt i kirka. 
Fire 4-åringer fikk komme frem 
for å få hver sin bok og DVD med 
seg hjem, før det ble servert både 
pølser og sjokoladekake i menig-
hetssalen. Barna satte håndtrykket 
sitt på et lerret som et minne om 
dagen, og det ble laget ballong-
hunder og ballongsverd. Dagen 
ble avsluttet med en skattejakt, og 
etter å ha lett gjennom hele kirka, 
fant de endelig skatten nede i ung-
domsrommet. Takk til alle som var 
med og gjorde 19.oktober til en 
flott dag i Oslo Døvekirke.

Internasjonalt døveprestmøte i Tallinn

I Oslo er det for tiden flere midler-
tidig ansatte prester. I et tidligere 
nummer har vi presentert 2 av dem, 
og nå er det Liv Hegle Sjøflot som 
presenterer seg:

Utfordrende
med tegnspråk!

Jeg heter Liv Hegle Sjøflot, er født 
på Åndalsnes i 1954, gift med Jo-
hannes og har tre barn – Jo på 27 år, 
Ole på 22 år og Ida på 19 år. Hele 
80-tallet bodde familien i Bergen. 
Jeg gikk på Lærerhøyskolen, og 
begynte deretter å jobbe som lærer, 
først i videregående. Men så flyt-
tet familien til Oslo/Nordstrand i 
1989. Da fortsatte jeg som lærer i 
barneskolen. 
Etter noen år søkte jeg permisjon, 
og begynte på menighetsfakultetet 
(MF). Tenkte å studere kristendom 
ett år, for deretter å vende tilbake til 
skolen. Men slik gikk det ikke. Jeg 
ble så engasjert av teologifaget, så 
det måtte jeg studere videre. Det ene 
semesteret tok det andre, og etter 
hvert fant jeg ut at jeg ville ta hele 
studiet. Og slik ble det. Jeg sa farvel 
til skolen – og i desember 2007 var 

da vil møtet bli holdt et sted på de 
britiske øyer. 

Tallinn er en flott by som vi unner 
mange å oppleve. Selve møtet var 
holdt på et sportshotell litt utenfor 
byen, men det gikk greit å komme 
seg inn til gamlebyen med buss. Ho-
tellet var faktisk olympisk boarena 

for seilerne i Moskva-OL i 1980. 
Den gangen var jo Estland en del av 
Sovjet… Merkelig; med tanke på at 
det er temmelig langt fra Moskva til 
Tallinn! 
Tallinn er kjent for sine gode ullpro-
dukt og noen av dem ser du her på 
bildene. 
OEVN

jeg ferdig cand 
theol! Men hva 
skulle jeg gjøre 
nå?  Jeg fikk 
høre at det var 
behov for prester 
i Døvekirken/
det østenfjelske. 
Tok kontakt med 
prosten, og 7. januar begynte jeg i 
et halvt års engasjement knyttet til 
Oslo-menigheten.
Jeg var ganske spent, ville jeg greie 
å lære tegnspråk? Det var den stør-
ste bekymringen, og har vært den 
vanskeligste utfordringen. Men 
møtet med Døvekirken, og mange 
hyggelige og velvillige mennesker, 
gjorde overgangen mye lettere enn 
jeg hadde fryktet. Og med god 
hjelp av tolk, og stadige kursdager 
på CSS, har dette første halvåret i 
døvemenigheten i Oslo vært et flott 
halvår.
Rett før sommeren fikk jeg beskjed 
fra bispekontoret om at engasjemen-
tet mitt var forlenget til over påske 
2009. Så her er jeg fremdeles, jeg 
vet ikke hvor lenge, men jeg trives 
og har det fint blant gode kolleger og 
hyggelige brukere av kirken.
Hilsen Liv 

Georg Bjerkeli, en ekte 
viking!

Ann-Karin Voldsund 
med nykjøpt hodeplagg.

Liv Arnhild Romsaas 
klar for tur på byen!

Georg Bjerkeli har bord-
bønnpoesi i restaurant.

Kveldsstemning rundt 
rådhuset i Tallinn.
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Plan for diakoni i Den norske Kirke 
var en viktig sak på Døvekirkenes 
fellesmøte i 2008. Etter behandlin-
gen der begynte diakoniutvalget en 
gjennomgang av planen med fokus 
på de tiltak vi har og som vi ønsker. 
Videre vil menighetsrådet ta opp ett 
hovedpunkt i planen på hvert møte 
fremover. Planens hovedpunkter er 
nestekjærlighet, inkluderende felles-
skap, vern om skaperverket og kamp 
for rettferdighet. Det viktige er ikke 
å komme frem til en ny plan for 

(Foto: Lars Hana)

Ny tur til Manchester
Døvemenighetene i Ålesund, Bergen 
og Stavanger inviterer på ny tur til 
Manchester.
Dette skjer fredag 17.april – mandag 
20.april.
Programmet vil inneholde samvær 
med våre venner i døvemenighetene 
(anglikansk og katolsk) i byen, tur 
til Liverpool med besøk i katedral og 
havneområdet – og vi håper også at 
vi får til en fotballkamp for de som 
er interessert.
Pris: ca.4.000,- kr. for fly og hotell. I 
tillegg kommer utgifter til måltider, 
evt. fotballkamp og reiser i distriktet.
Påmelding innen 31.januar. Mer 
informasjon får du ved å kontakte 
menighetskontorene.

Døvekirkens tilbud for ungdom, sommeren 2009

Programmet i Fjellhallen på Gjøvik er 
verdt å få med seg! (Foto: Linda Veronica 
Steinsbø)

TT på Gjøvik!

23.juni -28.juni blir det nytt TT på 
Gjøvik. Bokstavene står for Tenår-
ingstreff og arrangeres av KFUK-
KFUM. Her forventes 2500 – 3000 
ungdommer.
Døvekirken vil igjen tilby en leir 
i leiren, dvs. at vi bor sammen på 
en skole – og vi vil tilrettelegge for 
program bare for oss der hvor det 
er ønskelig. Alle arrangement vil 
bli tolket. Mye spennende program, 
bl.a. med verksteder og idrettstilbud 
på dagtid. Skal døvekirken stille 
med lag i fotballturneringen – eller 

kanskje i «Balleball», et hysterisk 
morsomt lagspill?
Sett av datoene! Mer informasjon 
kommer utover vinteren.

Siv Henriksen Elstad, som for tiden fungerer som 
sokneprest i Oslo, inviterte etter et stabsmøte i høst 
alle ansatte på rømmegrøt med rumbrød og spekemat 
med potetsalat fra Gudbrandsdalen. Hun hadde pyntet 
med vakre høstblomster og rognebær både i kirken til 
morgenbønnen og dekket til fint med vakre høstfarger 
og tøyduker i menighetssalen til lunsj.  God mat og godt 
selskap byr Siv ofte på. På Oslok-dagen i sommer som 
i fjor sommer bød Siv på rømmegrøt og spekemat etter 
felles gudstjeneste mellom døvekirken og Skjedsmo 
menighet i Skjedsmo kirke på Romerike. Grunnen til 
dette festbordet på en vanlig hverdag i september, var 
at hennes datter Ingunn ble konfirmer søndag 31 august 
2008. Vi gratulerer Ingunn og familien med den store 
dagen. Takk skal du ha, Siv.

Karl Fredrik Robertsen og Roar BredveiPå bildet ser dere noen av de ansatte som overraskende fikk deilig festmat 
istedenfor matpakke etter stabsmøtet.

Ny diakoniplan
menighetens diakoni, men å ha en 
prosess som hjelper oss til å ha fokus 
på diakoni. Det har blitt understre-
ket at planens hensikt er måten ting 
gjørs på, mer enn å sette i gang nye 
tiltak i menigheten. Noe av det som 
er spennende med den nye planen, er 
at den skal være grunnlag for videre 
arbeid med planer i kirken, som for 
eksempel ny liturgi. For det handler 
mye om holdninger, og det betyr at 
det handler om språk. For språk kan 
åpne og stenge. Det handler både 

om språkform og om hvilke ord og 
begreper vi bruker. Så vi i Bergen 
ser frem til spennende arbeid med 
den nye diakoniplanen.
Lars Hana

Stabsmøte med overraskelse



Returadresse:

Døves Blad
Boks 2305 Hansaparken
5828 BERGEN

B-BLAD

Glimt fra Kirkemøtet på Øyer
Kirkemøte er den norske kirkes 
«Storting» og arrangeres hvert en uke 
i november. De siste årene har dette 
blitt holdt på Øyer, og neste år skjer 
dette i Tønsberg.

Prosesjonen ble ledet av poesimedarbeider 
Karl Fredrik Robertsen.

Kong Harald og kirkerådets leder hilser på 
Georg Bjerkli (poesi)  og Vibeke Haukland 
(tolk).

Kong Harald og kirke- og kulturministeren 
hadde sagt klar i fra på forhånd at de ville 
hilse på de medvirkende. Her Karl Fredrik 
Robertsen (til venstre) og kongen.

Denne søndagen var det familie-
gudstjeneste, hvor bl.a. 3 gutter fikk 
«Min kirkebok og video». Etterpå var 
det kirkekaffe og adventsverksted i 

Nærmest presten: Sondre, sønn til Maren og José Oriola, så ser vi Filip André,  sønn til 
Monica Lone Madsen og Øyvind Madsen og dernest Robin, sønn til Anette Mortensen og 
Kristian J. Kausanrød.

Døvekirken er representert med Oslo 
biskop, Nora Edwardsen Mosand og 
resten av Oslo bispedømmeråd.
I år, som i fjor, deltok døvekirken 
med Georg Bjerkeli og Karl Fredrik 

Robertsen på poesi, Olga Papalexiou 
med dans, Vibeke Haukeland med 
tolking og Roar Bredvei som prest. 

kirkekjelleren. Dette var populært, 
så det ble langt ut på ettermiddagen 
før ting og tang var ferdiglaget. Dette 
frister til gjentakelse neste år.

1.søndag i advent, Bergen Døvekirke
Døves menighet

i Stavanger, 100 år
1. februar 2009 feires 100-års-
jubileum kl 1100 i Døvekirken 
og ca. 1230 på Stavanger Døve-
senter.


