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Av Bjarte Lien, prest og ansatt i Kirkens Nødhjelp

Familien til John har overlevd som bønder i flere gene-
rasjoner, men på grunn av den økende gjennomsnitts-
temperaturen, og dermed mindre regn, har bomulls- og 
grønnsaksavlingen uteblitt de siste årene. Tapt inntekt 
fører til at familien strever med å betale Johns skole-
penger. Han risikerer å bli kastet ut av skolen.

Gjennom et prosjekt som støttes av Kirkens Nød-
hjelp, har John og familien fått mulighet til å dyrke 

frem jatrophaplanten som kan benyttes i miljøvennlig 
drivstoffproduksjon. Den vokser godt under tørre og 
svært næringsfattige forhold som ikke egner seg for 
matvareproduksjon.

- Jeg håper å utdanne meg innen jordbruk, business og 
matematikk. Jeg ønsker å bruke kunnskapen fra skolen 
til å lære opp mine foreldre, forteller John når vi spør 
om hans drømmer for fremtiden.

Fredsprisen i fjor og John er to sider av samme sak. 
John blir vitnet – klimavitnet – som forteller oss om 
en ubehagelig sannhet. Mest ubehagelig er det for 
ham selv, fordi han står i fare for å miste drømmene 
sine og håpet for fremtiden. For oss er det ubehagelig 
fordi vi ikke kan løpe fra det faktum at vi er en del av 
problemet. Industrialisering og moderne oljesmurte 
samfunn slipper ut alt for mye CO2. La meg presisere 
en viktig ting: Det moderne samfunnet har gitt oss 
svært mange gode oppfinnelser og en utvikling som har 
betydd enormt mye for likestilling og rettigheter for 
enkeltmennesker og grupper. De gode sidene ved livet 
skal vi ta vare på og holde fast ved. På den annen siden 
er det tvingende nødvendig at vi legger press på våre 
politikere, slik at Norge og andre land gjennomfører 
drastiske kutt i utslippene. 

John fra Kenya bringer inn to perspektiver i denne 
ekstremt krevende situasjonen: For det første er han 
et klimavitne fra sør. Han minner oss om hvordan kli-
maendringene rammer de som ikke har det gode livet 
vi har. For det andre minner han oss om at han også har 
rett til den utviklingen vi har fått del i. John drømmer 
om utdanning og muligheten til en trygg tilværelse for 
seg og sine. En drøm han deler med alle andre men-
nesker på denne kloden.

I møte med disse store utfordringene er det fare for at 
mange av oss vil føle avmakt. Jeg må innrømme at jeg lett 
kan føle det slik selv. Vi må tenke som Luther, som sa at 
”om dommedag er i morgen, ville jeg likevel plante et 
tre i dag”. Hva sier det oss: Treet er nødvendig for livet 
på jorden – og treplanting er en sterk håpshandling.

SOS fra 1º nord: 
klimavitnet John (17), Kenya

Håpshandling
Al Gore og FNs klimapanel fikk i 2007 Nobels Fredspris for deres engasjement og arbeid for å bekjempe 
 klimautslippene. Filmen En ubehagelig sannhet, som Al Gore har en sentral rolle i, tegner opp et scenario som 
er krevende å forholde seg til. Like krevende er det å forholde seg til en 17-åring i Kenya, som står i fare for 
miste levebrødet sitt og havne på gata. 

- Jeg frykter at jeg vil bli like fattig som mine foreldre hvis jeg må forlate skolen. Hvis man ikke lenger kan leve 
av jordbruk, kan jeg i verste fall havne på gata, forteller John (17).

For et tre er det håp. Blir det hogd, kan det vokse opp igjen; 
det mangler ikke friske skudd. Om røttene i jorden blir gamle, 
og stubben morkner i mold, så spirer det igjen ved eimen av 
vann og setter skudd som et nyplantet tre. 
(Job 14,7)
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Demokratireform
i den norske kirke 

I forrige leder, i julenummeret, var temaet ”Gudstjenestereform”. I Den norske 
kirke er det flere viktige reformer som skal settes ut i den nærmeste fremtid. En av 
disse reformene er ”Demokratireformen”.

Hva vil demokratireformen ?
Demokratireformen handler om å legge til rette for å styrke demokratiet i Den norske 
kirke. Særlig skal denne reformen legge til rette for å øke oppslutningen om valg til 
menighetsråd og styrke legitimiteten til de kirkelige organer som bispedømmeråd 
og kirkemøtet, som er Den norske kirkes storting.

Medlemsregister
For å gjennomføre valg er det helt nødvendig med manntall, altså medlemsregister. 
For døvekirkens del har det manglet mye på å få på plass et medlemsregister som 
kan fungere både i forbindelse med valg og i det daglige arbeidet i kommunikasjonen 
med døvekirken og alle dens medlemmer. I og med bevilgningen på 73 millioner 
kroner til gjennomføring av demokratireformen mener vi at det må settes av midler 
til etablering av et funksjonelt medlemsregister for døvemenighetene.

Menighetrsrådsvalg
Det er lange og gode tradisjoner i døvekirken og i døvemiljøet for demokratisk 
deltakelse i kirken gjennom å stille til valg i menighetsrådene. Det er nå utfordrende 
når det legges enda bedre til rette for at flere kan delta i valgene både som velgere 
og som valgbare representanter. Bedre valgordninger koblet med kreativ løsninger 
vil føre større valgdeltakelse og forhåpentligvis til at det blir lettere å få kandidater 
til å stille til dette viktige vervet. Derfor, når du blir spurt om å stille til valg, håper 
jeg du virkelig vurderer det og sier JA!

Valg til Oslo bispedømmeråd og kirkemøtet, Den norske kirkes storting.
Som jeg nevnte i forrige leder, er Nora Edwardsen Mosand døvemenighetenes 
representant i Den norske kirkes storting som samles en uke hvert år, og samtidig 
medlem i Oslo bispedømmeråd. Leder i Oslo bispedømmeråd, Knut Lundby, har 
foreslått for kirkemøtet at døvekirken får doblet sin representasjon i bispedøm-
merådet og kirkemøtet til 2 representanter. Dette skal nå kirkerådet følge opp, og 
det er et tydelig tegn på at døve får sin rettmessige demokratiske innflytelse også 
i kirken. 

Oslo bispedømmes ungdomsting
Et annet gledelig forhold i forbindelse med årets valg er at det årlige Ungdomstinget 
i Oslo bispedømme har nominert en av døvekirkens aktive ungdommer, Marius 
Berge Eide, som en av to ungdomsrepresentanter til Oslo bispedømmeråd. På kurs i 
demokratireformen i Oslo bispegård den 24. januar var alle landets døvemenigheter 
representert med ansatte og menighetsrådsmedlemmer. Menighetsrådsleder i Oslo, 
Erik Lundqvist, ble valgt til døvemenighetenes representant i nominasjonskomiteen 
i Oslo bispedømme. Så nå vet du hva du har å gjøre, Erik! Lykke til både til deg og 
til alle som skal forberede valgene i døvemenighetene, både sentralt og lokalt!

Roar Bredvei, døveprost

Forsiden: Glassmaleri i Stavanger Døvekirke
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- ”Jeg er både glad og lettet over at tingene ble lagt så 
godt til rette for meg. Jeg opplever det godt å få den 
mulighet til å komme inn i en slik tjeneste som jeg har 
følt på lenge, sier Arne Lundqvist (48) i Tromsø.

Arne Lundqvist og Oslo Bispedømme har inngått en 
enestående avtale som kan gjøre ham til den første 
døve som ansettes som prest i Den norske kirke. 
Arne har allerede en solid teoretisk utdannelse – både 
teologisk og pedagogisk. Han er utdannet lærer og 
har fullført Misjonsforbundets pastorutdanning ved 
Ansgarskolen. 

Studier
Nå legges det et løp med teologiske studier og praktisk-
teologisk utdanning, som skal føre fram til ordinasjon i 
2010. Det har nå åpnet seg gode muligheter for en god 
og langvarig løsning for døvekirken i Tromsø.

Menighetsarbeider
Arne tilsettes i første omgang som menighetsarbeider 
- med 90 % studiepermisjon og 10 % menighetsarbeid. 
Ordingen innebærer at Arne får en plikttid i menighe-
ten etter endte studier.

Velkommen
Døvekirken i Tromsø har allerede vist sin berettigelse 
– den er godt besøkt og godt likt. Det er et hovedsikte 
nå å holde virksomheten på et nivå som gjør det lettere 
for Arne å gå inn i dette arbeidet. 

Arne er bosatt i Tromsø, er gift med Elja og har to 
sønner og to døtre. Han har til nå arbeidet som lærer 
i Tromsø og som miljøterapeut ved det tidligere Døv-
blindesenteret i Nord-Norge, men har sagt opp disse 
jobbene for å studere og gå inn i tjenesten i Døvekirken 
i Tromsø. Han har hatt verv i organisasjonsarbeidet 
for døve. Vi gleder oss til videre samarbeid og over 
avtalen som er kommet i stand. 

Per Walle.

I mange år har det vært et ønske om å få i gang arbeid 
med besøkstjeneste i Døvekirkens regi. Vi vet at det 
er en del mennesker i Døves menighet i Oslo (Østen-
fjelske døvedistrikt) som føler seg ensomme og til tider 
isolert, og som savner noen å snakke med, uavhengig 
av alder og livssituasjon. 

Kan du tenke deg å være besøker?
Frivillighetsarbeid skal ikke erstatte de ansattes oppga-
ver, men bidra til at Døvekirkens brukere får et større 
tilbud av aktiviteter og mulighet til kontakt med andre 
mennesker. Noen vil gjerne ha hjelp til å komme seg 
ut på en tur eller med enkle praktiske oppgaver som 
de selv ikke kan utføre. Andre igjen har ikke nære 
pårørende eller venner og føler seg ensomme.

Besøksvenners hovedoppgave er hovedsaklig å være 
der for dem som trenger selskap eller trøst, men de 
kan også hjelpe ved å gå ærend eller følge personen de 
er besøksvenn for, til for eksempel legen eller butik-
ken. Oppgavene de frivillige utfører, er dermed svært 
varierende og omfatter alt fra samtaler til kulturelle 
aktiviteter. Vårt overordnede mål er å ta på alvor og 
bekrefte det enkelte menneskes unike verdived å bidra 
til å gi opplevelse av mening og velvære. 

Besøkstjenesten drives av frivillige som ikke får 
betalt for virksomheten sin, men kan få dekket rei-
seutgifter.

For å bli besøker må man først gjennomføre et in-
troduksjonskurs eller noen samtaler. En besøker har 
taushetsplikt.

Ta kontakt med vårt kontor (Døves menighet i Oslo) el-
ler døvediakon Randi Andresen, mobil 90 05 08 69.

Døvediakon Randi Andresen.

Arne Lundqvist 
kan bli døveprest i Tromsø

En glad besøker

Besøkstjeneste -
«Hjerter som ser»!
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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

Fra Oslo Døvemenighets
voksenjuletrefest 9. januar

Foto: Hege R. Lønning

To flinke karer.Underholdning.

Ved middagen.Lystenning.

Ny bibel-nettportal
Bibelselskapet, Verbum Forlag og Bibel-
selskapets bokhandel lanserte 2. februar 
den nye nettportalen Bibel.no.  
Brukere av de tidligere nettsidene til 
Bibelselskapet og Verbum Forlag vil da 
møte en ny portal med nytt design og 
flere nye funksjoner. I løpet av året vil 
portalen utvides, og Nettbibelen (Bibe-
len.no) vil etter hvert også integreres i 
løsningen. 
Blant innholdet i nettportalen er Leserfo-
rum, en interaktiv møteplass for alle som 
leser Bibelen på nett. (KPK) 
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Dagen ble markert med festgudstjeneste kl. 11.00 med 
påfølgende fest i Døvesenteret  etterpå. Kirken var helt 
full under gudstjenesten, og det var både dans og poesi.

Døveprest i Stavanger, Jarl Åge Tjørn, hadde prekenen. 
På festgudstjenesten deltok ca 110 personer.

De fleste deltok også på festen etterpå. Blant gjestene 
var Døvesenteret i Stavanger godt  representert, videre 
døveforeningene fra  Sandnes, Haugesund og Kristian-
sand, fylkesordføreren fra Rogaland og varaordføreren 
i Stavanger, fungerende biskop i Stavanger,  Berit M. An-
dersen, døvekirkens fungerende prost, Roar Bredvei, og 
kirkeverge for Døve kirken, Tor Einar Lie. Det ble det 
servert  snitter, kaffe og kaker. Mange taler og  gaver ble 
overrakt menighetsrådsleder Unni  Kvalsund som også 
ledet festen.

De tidligere prestene Kjuus og Abelsnes fortalte om 
arbeidet fra sin tid. Fungerende biskop i Stavanger 
hadde også med seg 3 kopier av et ca 1000 år gammelt 
kors som er funnet i  Rogaland. Ett ble gitt til Gabriel 
Rafoss, som var den eldste på festen og som i flere pe-
rioder har sittet i menighetsrådet, så langt tilbake som 
i 1949. Videre fikk nåværende døveprest et kors, og det 
siste er til neste barn som blir døpt i Døvekirken.

Det ble en hyggelig dag med gode minner og opplevel-
ser fra fortid og nåtid.

Døves menighet, Stavanger, Det Sør-Vestenfjeldske distrikt 

feiret 01.02.09 100 år som menighet

Medlemmer av pyntekomitéen: Billur, Dagmar og Unni.

Hyggelig møte ved jubileumskaken. På bildet ses fra venstre, Gun-
vald Gjedrem, Billur Taskoparan, Arne Olav Løvik (bak), fungerende 
døveprost, Roar Bredvei, fungerende biskop i Stavanger, Berit M. 
Andersen. 

Menighetens første prest i full stilling, Anders Kjuus, sammen med 
Georg Abelsnes og nåværende prest, Jarl Åge Tjørn.

Tekst og foto: Petter Pettersen

Cecilie Kverneland danser under festgudstjenesten.

6 1/2009DøvesBlad
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Døves menighet, Stavanger, Det Sør-Vestenfjeldske distrikt 

feiret 01.02.09 100 år som menighet

Gabriel Rafoss, tidli-
gere menighetsråds-
medlem, den eldste på 
jubileumsfesten.

De ansatte i menigheten i jubileumsåret.
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BASAR I VOLSDALEN MENIG-
HETSHUS 11.-12.mars 09
Døves menighet i Møre og Volsdalen menighet 
arrangerer basar. Støtt opp om arrangementene! 
Programmet blir tolket.

Onsdag 11.mars: (åpent kl.12-14, 16-2130) 
            Kl.12: Åpning
            Kl.16: Basarmiddag
            Kl.1930: Kveldssamling

Torsdag 12.mars: (åpent kl.17-22)
            Kl.1730: Familiesamling
            Kl.1930: Kveldssamling.

Kirkelige handlinger
Døpte
Vestenfjelske:

21. desember: Maria Irmelin Martinus-
sen Oriola, Bergen Døvekirke.

Nordenfjelske:
14. desember: 
Erik Bremseth, Trondheim Døvekirke.

Døde
Østenfjelske:

26. november: Olaf Johan Melbjør.
Nordenfjelske:

Ole Madsen, d. 1. des., 
gravlagt 10. des. i Harstad.
Magnus Einbu, 
d. 25. des., gravlagt 2. jan. i Lesja-
skog.
Asbjørn Kjøsnes, d. 21. jan., gravlagt 
29. jan. i Moholt kirke, Trondheim.

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

24.januar 
fylte Randi 
Andresen 
60 år, og 
22.januar 
var det 
”overras-
kelsesfest” 
på Åpent 
hus i Oslo. 
Uten at 
jubilanten 

visste det, ble familie og andre 
invitert til fest. Det startet som 
vanlig med andakt, før Lizzie 
fra CSS dramatiserte ”Den vesle 
bygda som glemte at det var jul” 
på en flott måte! Deretter var det 
fest i menighetssalen med god mat 
og deilig kake. Det var flere som 

Randi diakon – 60 år!
overbrakte gode ord og fine gaver. 
En liten fotokavalkade ble det også 
tid til.
Vi gratulerer igjen Randi med vel 
overstått feiring – og ønsker henne 
alt godt for de neste årene.
Liv Arnhild Romsaas. 
Foto: Karl Fr. Robertsen.
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Åpent hus 
i Døvekirken i Oslo
1. halvår 2009

Torsdager kl. 11.30
Hjertelig velkommen.

5.mars Basar  

19.mars  
2.april  
16.april  
30.april 
 
14.mai Arbeid blant døve og
 døvblinde
 Kelly Smevik
28.mai  
11.juni Tur  

Det blir kafé på de andre torsda-
gene hvis det ikke er helligdager. 
Dvs: 29. januar, 12. og 26. februar, 
12. og 26. mars, 24. april, 7.mai, 4. 
og 18. juni.

Junior- og ungdomsgrup-
pen i Oslo døvemenighet
Dato: Kl. Hva?
05.feb 14 - 16 Leksehjelp
 16 - 17 Middag
 18 - 21 Eyetoyspill
  
26.feb 14 - 16 Leksehjelp
 16 - 17 Middag
 18 - 21 "Deafhood"
  
05.mar 18 - 21 Ungdoms-
  hjørnet i Basar
  
19.mar 14 - 16 Leksehjelp
 16 - 17 Middag
 18 - 21 Skøyte på 
  Spikersuppe
  
21.mar 13 - 15 Gladitator 
  på Carl Berner
  
02.apr 14 - 16 Leksehjelp
 16 - 17 Middag
 18 - 21 "Hvem er 
  Jesus?" 

I slutten av januar ble det kjent 
at Madagaskar er inne i en 
dyp, nasjonal krise. En sterk 
misnøye med landets presi-
dent, Marc Ravalomanana, og 
hans regjering utløste et vold-
somt sosialt opprør. Aggre-
sjonen ble vendt mot sentrale 
presse- og nyhetsinstitusjoner, 
overklasseforretninger og ikke 
minst de varemagasiner som 
symboliserer presidentens 
økonomiske imperium, skri-
ver Arild M. Bakke fra An-
tananarivo. Det som begynte 
som en fredlig demonstrasjon 
for å få frigitt fi re fengslede 
studenter, ble raskt forandret 
til en voldelig protestaksjon 
hvor lovløsheten fikk råde. 
Det var anarkistiske tilstander, 
hvor ordensmakten i det store 
og hele holdt seg på avstand. 
Flere titalls bygninger ble satt 
i brann. Overalt i hovedstaden 
kunne en se enorme røykskyer 
stige mot himmelen, og butikk 
etter butikk ble robbet og tømt 
av mobben. 
Så langt har ikke oppstanden 
vært rettet mot etniske fol-
kegrupper eller utlendinger. 
Alle misjonærer og andre med 
tilknytning til Det Norske Mi-
sjonsselskap (NMS) har det 
bra. Ifølge våre informasjoner 
står det også bra til med andre 
nordmenn på Madagaskar. 
NMS-personalet i de større 
byene har fått beskjed om 
ikke å bevege seg utenfor bo-
ligområdet. Undertegnede har 
telefonisk kontakt med alle 
kollegene. - Akkurat nå får vi 
beskjed om at det blir generelt 

Hva er nytt ved 
2009-valget?
Valg av menighetsråd og direkte valg 
av leke medlemmer til bispedømme-
råd og Kirkemøte skal i 2009 holdes 
i alle landets menigheter på én og 
samme dag, mandag 14. september. 
Valget fi nner sted samtidig og på 
samme sted som direkte valg av leke medlemmer til 
bispedømmeråd og Kirkemøte. 

I døves menigheter blir valgdagen søndag 13. 
september, etter gudstjenesten.

Årets valg er et viktig valg. Det skjer mange viktige 
endringer i Den norske kirke akkurat nå. De får også 
betydning for døves menigheter. Hvordan vil du at 
gudstjenesten skal være? Hva med poesi, dans, visuelt 
preludium og tegnspråksalmer i stedet for salmer med 
orgel? Vil du heller beholde salmer med orgel? Eller 
skal det være litt av alt? Hvordan skal Oslo bispedøm-
meråd ivareta døves menigheter? Hvem vil du skal 
sitte i menighetsrådet i din døvemenighet? Møt opp 
og gi din stemme!

Du må være medlem i Den norske kirke (døpt) og 
også medlem i en døvemenighet for å kunne stemme. 
Ta kontakt med din døvemenighet, og kontroller om 
du er medlem!

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 2009 

portforbud i hovedstaden hele 
natt til onsdag. Flere uten-
landsfl y blir innstilt det kom-
mende døgnet. Videre hører 
vi at Utenriksdepartementet i 
Oslo advarer nordmenn mot 
å reise til Madagaskar inntil 
situasjonen blir normalisert.
Mange gassere er dypt ulyk-
kelig over det som skjer. De er 
skuffet over at nok en politisk 
krise ikke kunne løses før si-
tuasjonen kom ut av kontroll. 
Selv om mange registrerer en 
forfordeling av goder og et 
underutviklet demokrati, har 
det vært en positiv utvikling 
på en rekke områder de siste 
årene. Den økonomiske veks-
ten i BNP har vært relativt 
god. Det er bygd en rekke 
nye veier og det har også vært 
en positiv utvikling i skole- 
og helsevesenet. - Så får en 
bare håpe at den gassiske 
"fi havanana", som er et godt 
grunnlag for brobygging og 
sameksistens, vil gi resultater 
også denne gang. Den sterke 
uviljen i det gassiske folk mot 
å bruke våpen i kriser har så 
langt forhindret blodbad og 
borgerkrig.
Så langt er ikke kirkelige 
institusjoner rammet av opp-
tøyene. Dette gjelder også 
døvearbeidet som døveme-
nighetenes misjonskomité er 
samarbeidspartner for. Si-
tuasjonen er imidlertid fortsatt 
spent, og det skal antakelig 
lite til før opptøyene kan bryte 
ut på nytt – med konsekvenser 
som ingen i dag er i stand til 
å forutse.

Nasjonal krise på Madagaskar

Døveskolen (Foto: NMS)

Hva er nytt ved 
2009-valget?
Valg av menighetsråd og direkte valg 
av leke medlemmer til bispedømme-
råd og Kirkemøte skal i 2009 holdes 
i alle landets menigheter på én og 
samme dag, mandag 14. september. 
Valget fi nner sted samtidig og på 
samme sted som direkte valg av leke medlemmer til 
bispedømmeråd og Kirkemøte. 

I døves menigheter blir valgdagen søndag 13. 
september, etter gudstjenesten.

Årets valg er et viktig valg. Det skjer mange viktige 
endringer i Den norske kirke akkurat nå. De får også 
betydning for døves menigheter. Hvordan vil du at 
gudstjenesten skal være? Hva med poesi, dans, visuelt 
preludium og tegnspråksalmer i stedet for salmer med 
orgel? Vil du heller beholde salmer med orgel? Eller 
skal det være litt av alt? Hvordan skal Oslo bispedøm-
meråd ivareta døves menigheter? Hvem vil du skal 
sitte i menighetsrådet i din døvemenighet? Møt opp 
og gi din stemme!

Du må være medlem i Den norske kirke (døpt) og 
også medlem i en døvemenighet for å kunne stemme. 
Ta kontakt med din døvemenighet, og kontroller om 
du er medlem!
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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 1. mars kl. 11.00: Barnas 
Dag. Familiegudstjeneste.
Søndag 22. mars kl. 11.00: Takke-
gudstjeneste.
Skjærtorsdag 9. april kl 18.00: 
Skjærtorsdagsgudstjeneste med på-
skemåltid.
Langfredag 10. april kl 11.00: 
 Pasjonsgudstjeneste. Dramatisering 
av Jesu lidelse.
1. påskedag 12. april kl 11.00: 
Påske dagsgudstjeneste. Påskefrokost 
kl 10!

Gudstjenester i Vestfold 
(i Olavskapellet, Sandefjord)
Velkommen til gudstjeneste med 
prest og poesimedarbeider eller 
danser. Kirkekaffe. Gudstjenesten 
stemmetolkes.
Fredag 20. februar kl 15: Vestfold-
fredag. Middag med påmelding kl 17. 
Gudstjeneste kl 18.
Lørdag 21. mars kl 12: Påskeverk-
sted og fastegudstjeneste (Døve-
senteret).
Palmesøndag 5. april kl 11: Pal-
mesøndagsgudstjeneste med dåp 
(Sandar kirke).
Langfredag 10. april kl 16: Lang-
fredagsmesse.

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

Torsdag 2. april kl 19, Telemark 
døveforening: Faste- og påskeguds-
tjeneste.

Skjærtorsdag 9. april kl 16, Mjøs-
gløtt (Hedmark): Skjærtorsdagsguds-
tjeneste.

Andre arrangementer i distriktet

Hyggetreff i Hedmark/Oppland!
Døve inviteres til Storhamar kirke 
siste onsdag i hver måned kl 11-13. 
Der har de allerede et veletablert 
Hyggetreff, og det blir bestilt tolk og 
lagt til rette for døve også. 
Datoene fremover blir: 
25.02: Misjonsarbeid blant barn i 
 Afrika. Døvediakon Randi kommer.
25.03: Fastetradisjoner. Døveprest 
Siv forteller.
29.04: Forfatteren Knud Hamsun. 
Hallgeir Elstad forteller. Døveprest 
Siv kommer.
27.05.
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 and-
re grunner, hjertelig velkommen!

Barnas Dag i Oslo Døvekirke
1. mars er det igjen Barnas Dag i 
Oslo Døvekirke. Vi starter kl 11 med 
barnas gudstjeneste hvor små og store 
kan få delta på sine premisser – og 
etter gudstjenesten blir det barnas 
kirkekaffe med pølser, kaker og akti-
viteter. Hjertelig velkommen.

Stavanger døvekirke
    
Våren 2009
Mars
Søndag 08. kl. 1100
Gudstjeneste (Offer: CARE)
Søndag 22. kl. 1100
Gudstjeneste m/nattverd (Offer til 
Døves Menighet)
April
Søndag 05. kl. 1100
Palmesøndag familiegudstjeneste 
(Offer til Fasteaksjonen)
Mandag 13. kl 1700
2. påskedag, påskegudstjeneste m/
nattverd (Offer til Døves Men.)
Mai
Søndag 10. kl. 1100
Konfirmasjonsgudstjeneste i Madla-
mark kirke
Søndag 17. kl. 1100?
17-mai gudstjeneste (Offer til Stavan-
ger Døvesenter)
Juni
Mandag 01. kl. 1700
Pinsedagsgudstjeneste (Offer til 
Madagaskar)
Søndag 21. kl. 1100
Gudstjeneste m/nattverd (Offer til 
Døves Menighet)

Bergen Døvekirke
22. februar kl 11: gudstjeneste ved 
Trygve Sæthre Stabrun. Fastelavns-
søndag.
25. februar (askeonsdag) kl 18: ved 
Trygve Sæthre Stabrun
8. mars kl 11: gudstjeneste ved 
Trygve Sæthre Stabrun
11. mars (onsdag) kl 18: fasteguds-
tjeneste. Ved Lars Hana.
22. mars kl 11: gudstjeneste ved 
Trygve Sæthre Stabrun
1. april (onsdag) kl 18: fastegudstje-
neste. Ved Trygve Sæthre Stabrun
5. april kl 11: gudstjeneste ved Tryg-
ve Sæthre Stabrun. Palmesøndag.
9. april kl 18: gudstjeneste ved Lars 
Hana. Skjærtorsdag.
10. april kl 17: korsvandring fra 
Korskirken til døvekirken. Lang-
fredag.
13. april 18 : gudstjeneste ved Lars 
Hana. 2. påskedag.
26. april kl 11: gudstjeneste ved 
Trygve Sæthre Stabrun
3. mai kl 11: konfirmasjonsgudstje-
neste ved Trygve Sæthre Stabrun

MØRE

27.februar, kl.11-14: Åpen Kirke i 
Volsdalen menighetshus. Døveprest 
Lars Hana er med.
1.mars, kl.11:  Gudstjeneste i Vols-
dalen kirke ved døveprest Lars Hana. 
Nattverd. Kirkekaffe.
11.-12.mars: Basar i Volsdalen 
menighetshus. Mer info kommer på 
tekst-tv.
20.-22.mars: Vinterhelg på Fjellseter 
i Sykkylven. Felles arrangement med 
Døveforeningen.
9.april, kl.18: Skjærtorsdagsgudstje-
neste i Volsdalen kirke. Felles med 
Volsdalen menighet og Metodistkir-
ken. Nattverd. Kveldsmat.
13.april, kl.14: Påskegudstjeneste i 
Volsdalen kirke. Nattverd. Eggjakt for 
små og store etter gudstjenesten. 
Kirkemiddag. Kr.150,- for voksne 
(barn gratis). Påmelding til døveprest 
innen 3.april på sms 95 07 83 62.

Redd Barna.
22. mars kl 1800 Gudstjeneste 
kl 1800 v/ Liv Arnhild Romsaas. 
Ofring til Menighetsarbeidet. Etter 
gudstjenesten: MENIGHETENS 
ÅRSMØTE.
9. april (Skjærtorsdag) kl 1100 
Havsteinekra Bo og velferdssenter.   
Gudstjeneste v/ Per Walle, nattverd.  
12. april (Påskedag) kl 1200 Døve-
hytta på Lian. Gudstjeneste.
19. april kl 1100 Gudstjeneste v/ Liv 
Arnhild Romsaas og Per Walle. Natt-
verd. Ofring til Menighetsarbeidet
3. mai kl 1800 Gudstjeneste kl 1800 
v/ Liv Arnhild Romsaas. Ofring til 
Norges KFUM/KFUK
24. mai kl 1100 Gudstjeneste v/ 
Asgeir Straume. Nattverd. Ofring til 
Menighetsarbeidet.
7. juni kl 1100 Gudstjeneste v/ Liv 
Arnhild Romsaas. Ofring til døvekir-
kens misjonsarbeid på Madagaskar.
21. juni kl 1800 Gudstjeneste v/Per 
Walle. Nattverd. Ofring til Menig-
hetsarbeidet.

Troms og Finnmark
I TROMSØ HOLDES GUDSTJE-
NESTENE I DØVEKIRKEN I KRO-
KEN. GUDSTJENESTER OGSÅ I 
SKJERVØY OG I POLMAK 
25. jan  kl 1100 TROMSØ Gudstje-
neste v/ Asgeir Straume. 
22. febr kl 1300 TROMSØ Gudstje-
neste v/ Per Walle - middag, kaffe og 
aktiviteter etterpå. 
15. mars kl 1100 SKJERVØY KIR-
KE Gudstj. Asgeir Straume deltar.
29. mars kl 1100 TROMSØ Gudstje-
neste v/ Asgeir Straume
26. april  kl 1100 TROMSØ Guds-
tjeneste v/ Asgeir Straume
26. april  kl 1100 SKJERVØY KIR-
KE Gudstjeneste. Per Walle deltar.
24. mai  kl 1100 TROMSØ Gudstje-
neste m/konfirmasjon v/ Per Walle
1. juni (2. pinsedag) POLMAK 
KIRKE Gudstjeneste m/konfirma-
sjon. Asgeir Straume deltar.
6. juni kl 1800 SKJERVØY KIRKE 
Samtalegudstjeneste. Per Walle 
deltar.
7. juni kl 1100 SKJERVØY KIRKE 
Gudstjeneste m/konfirmasjon. Per 
Walle deltar.    

TRONDHEIM – HYGGETREFF 
OG MENIGHETSKVELDER
24. febr  kl 1900  Rødbygget. Menig-
hetskveld. Bjørg Nygård forteller og 
viser lysbilder fra tur til Israel.    
10. mars kl 1030 Rødbygget   Hyg-
getreff
24. mars kl 1900 Rødbygget   Me-
nighetskveld.
Påskeuka: Se Gudstjenesteprogram-
met.
21. april kl 1030 Rødbygget  Hyg-
getreff
5. mai kl 1900 Rødbygget Menig-
hetskveld 
19. mai kl 1030 Rødbygget   Hyg-
getreff
02. juni kl 1900 Rødbygget Menig-
hetskveld
16. juni kl 1030 Rødbygget Hyg-
getreff

Vårens program
på Hamar
Hyggetreff i Storhamar menighet
Siste onsdag i hver måned er det 
hyggetreff i Storhamar kirke. Det er 
diakon Ole-Lars Schjerpen som har 
ansvar for dette arrangementet. Høs-
ten 2008 inviterte han til et samarbeid 
med Døves menighet i Oslo for at 
også døve som bor i menigheten, kan 
være med på hyggetreff. Døvedia-
kon Randi Andresen og døveprest 
Siv Elstad bytter på å være med på 
samlingen, og med tolk tilstede. I 
begynnelsen av januar hadde vi møte 
med Hedmark Døveforening for å 
planlegge vårens program. 

Møtedatoer og program for våren:
27.02.09: kl. 11.00-1300:  Deaf Aid. 
Arbeid blant døve barn i Afrika ved 
Marit  B. Kolstadbråten.
26.03.09: kl  11.00-13.00: Fastetradi-
sjoner, ved Siv Henriksen Elstad.
29.04.09: kl  11.00-13.00: Forfatteren 
Knut Hamsun, ved Hallgeir Elstad.

Gudstjenester
09.04.09: Skjærtorsdag kl. 1600 
(Mjøsgløtt), påskeandakt.
01.06.09: 2. pinsedag kl. 1100  er det 
gudstjeneste i Hamardomen 
(Domkirkeodden). Kirkekaffe. Der-
etter drar vi til Løten Lys og spiser 
middag sammen. 
Velkommen!

ÅPEN KIRKE tirsdager kl 10.30 
(før hvert seniortreff på Bergen 
Døvesenter): 3. mars - 17. mars 
- 31. mars - 14. april - 28. april 
- 12. mai .

KONOWS SENTER 
onsdager kl 12.00
28. januar - 11. februar Nattverd 
- 25. februar - 11. mars - 25. mars 
- 9. april skjærtorsdag. Nattverd 
- 6. mai

Trondheim Døvekirke
KIRKEN / HAVSTEIN / DØVE-
HYTTA. NÅR IKKE ANNET STÅR 
NEVNT, ER GUDSTJENESTEN I 
DØVEKIRKEN
22. febr kl 1100 Gudstjeneste v/ 
Asgeir Straume. Nattverd. Ofring til 
menighetsarbeidet 
8. mars kl 1800 Gudstjeneste kl 
1800 v/ Asgeir Straume. Ofring til 
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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 (permisjon til 27/3) 
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, 
fung. sogneprest
Telefon direkte 23 33 43 26
Teksttelefon 23 33 43 36
Mobiltelefon 416 98 355
sunniva.h.johnsen@dovekirken.no

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% til 15. april
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
Telefon  23 33 43 20
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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Prostebesøk i Vestfold 29. nov. 2008

Kirkeansatte på tegnspråkkurs
12.-15. januar i år var prester og andre ansatte i Døvekirken samlet til tegnspråkkurs på Ål folkehøyskole

Foto: Hege R. Lønning

Ny prest i Vestfold Terje J. Johnsen. Travle barn på juleverksted. Prosten koser seg.

Foto: RA


