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Kirken er et sted de aller fleste vil ha befatning 
med en eller annen gang i livet. Kirken et sted for 
ritualer i livet og ved slutten av livet. Det er et 
sted å søke mening, håp, tro, kjærlighet, tilgivelse, 
forsoning og Gud, finne styrke og kanskje for å 
bli rørt av Gud. Felles for oss alle er at vi kommer 
som ufullkomne mennesker.

Denne beretningen fra Jesu liv peker på det ufull-
komne menneske som håper på å bli rørt av Gud. 
Den syke mannen som trenger et mirakel for å 
kunne stå oppreist. Stakkaren satt og ventet på å 
bli båret ned til det rørte vannet for å oppleve mi-
rakelet, men kom alltid for sent, for det var aldri 
noen som bar ham.

ANDAKT  v/Trygve Stabrun, døvekapellan Vestenfjelske døvedistrikt

Ved Betesda
Sånn er det for mange mennesker; det er så mange 
vi ikke ser. Alle trenger å bli båret av noen; alle 
mennesker trenger å bli båret. I det ligger det at 
alle har et ønske om å bli sett, om man er barn 
eller voksen, syk eller frisk. Å bli sett er en måte 
å bli båret på, for det kan gi en opplevelse av ver-
dighet, likeverd og trøst. Det kan være å bli rørt 
av Gud, for et mirakel behøver ikke være mer enn 
et vennlig ord eller et blikk.

Mirakelet vi kan gjøre, er å se hverandre, ikke 
bare vi som er nærmest dammen, men også de 
som er lengst unna. Å se hverandre som vi er, å gi 
hverandre muligheten til å leve mest mulig ver-
dige liv, at vi gir og får kjærlighet og respekt uav-
hengig av vår livserfaring eller livssituasjon.

Fortellingene fra evangeliene forteller oss at som 
mennesker deler vi det menneskelige, og at Gud 
også deler det menneskelige med oss. Når Jesus 
møter denne syke mannen og gjør ham frisk, er 
det Gud som ser fullkommenheten i det rotløse, 
søkende og desperate mennesket. Det er Gud som 
ser hele mennesket, ser på mennesket med en 
ømhet og medfølelse og ønsker å hjelpe det uten 
betingelser. Mannen viste jo ikke hvem Jesus var. 
Jesus avviste ikke mannen, selv om han ikke vis-
ste hvem han snakket med. Det forteller oss at 
en del av det menneskelige er også å ikke kjenne 
igjen Gud.

Fortellingen om den syke ved Betesda-dammen 
er et godt bilde på oss mennesker og kirken, og 
hvordan Gud møter oss.. Det er ingen av oss som 
er fullkomne, men vi kommer for å søke felles-
skap, søke mening, søke tro, håp og kjærlighet og 
kanskje for å oppleve et glimt av Gud. Vi blir hele 
ved at Gud møter oss, og ved at vi ser hverandre 
og løfter hverandre opp.

(Joh 5,1-15)
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Trosopplæring og 
trosopplæringsreform
Troen er en gave som gis oss i dåpen, og som er til glede og 
nytte både i hverdagen og når livet kan kjennes vanskelig eller 
byr på spesielle gleder. Nå, i tiden etter påske, gleder vi oss 
over at vi igjen er blitt minnet om troens gave som er blitt oss 
til del gjennom Jesu død og oppstandelse. 

Du som leser Døves Blad akkurat nå, har dine egne tanker om hvordan din tro har 
blitt formet gjennom ditt liv. Troen får vi uten å gjøre noe for det i dåpen, og gjennom 
oppveksten har vår tro på ulikt vis blitt formet. Gjennom aftenbønn, søndagsskole, 
bibelhistorietimene på skolen, konfirmantundervisningen og gjennom fellesskap 
med familie, venner og i menigheten. Alt dette handler trosopplæring om. 

Det norske Storting vedtok i 2003 Trosopplæringsreformen for å gjøre kirken i 
stand til å følge opp dåpsforpliktelsen og bestemte at den skulle gjelde for alle 
døpte barn i alderen 0-18 år. Siden den tid har det vært en forsøksperiode på 5 år, 
der også døvemenighetene har hatt sine prosjekter. I Vestfold har barn blitt invitert 
til Juniorleir, i Stavanger og Kristiansand til Skattejakt, og i Trondheim har ungdom 
blitt invitert til Ungdomsklubb både i døvekirken og på Internett – utrolig, men sant! 
Skattejakten, som er utviklet av Gunn Heidi Dybdahl i døvekirken i Stavanger, har 
det blitt laget bok og DVD av og er nå presentert til bruk for døvemenighetene og 
for alle menighetene i Den norske kirke.

Våren 2007 ble det opprettet en egen arbeidsgruppe som gjennom to år har jobbet 
frem en egen «Trosopplæringsplan for døve og hørselshemmede barn og unge».  
Medlemmene i prosjektgruppen har vært Odd-Inge Schrøder, Stein Erik Ohna, 
Gunn Heidi Dybdahl, Katja Eidesen, Ingrid Bodin og Terje J. Johnsen som også 
har ledet prosjektgruppen. Kateket Øyvind Aspen har vært aktiv i gjennomføringen 
av prosjektet.

Etter at planen var ute til høring i alle menighetene og mange andre instanser før 
og etter jul, ble trosopplæringsplanen for døve og hørselshemmede barn og unge 
presentert for Den norske kirkes kirkeråd 18. mars.  Planen legges frem 27. april 
for Oslo bispedømmeråd som så vil sende den videre til Kirkerådet. På døvekir-
kenes fellesmøte 8. – 10. mai vil planen bli presentert, og menighetsrådene vil 
på fellesmøtet bli utfordret til å lage lokale trosopplæringsplaner for den enkelte 
døvemenighet. 

Vi opplever disse vårdagene at det blomstrer rundt oss i hager, skog og mark. Det 
gjør det også i menighetene rundt omkring i landet. Nå gleder vi oss over at tros-
opplæringsplanen skal gjøre menighetene enda bedre i stand til å legge til rette for 
trosopplæring i døvekirkene og i distriktene der døve og hørselshemmede barn og 
unge bor og lever. 

Vi er nå i den meget gledelige situasjon at vår ”lokale” trosopplæringsplan i døve-
kirken denne gangen foreligger før Den norske kirkes plan er ferdig. Denne planen 
er ikke en selvstendig plan, men må hele tiden sees på som en del av den nasjonale 
planen som Den norske kirke skal behandle på neste Kirkemøte, i Tønsberg i no-
vember 2009.

Vi vil gjerne takke prosjektgruppen for arbeidet med «trosopplæringsplanen for 
døve og hørselshemmede barn og unge», ønske Oslo bispedømmeråd og Nora 
Edwardsen Mosand lykke til med behandlingen av planen og ønske menighetene 
lykke til med å utarbeide lokale trosopplæringsplaner. 

Roar Bredvei, døveprost
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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

Det var tre grupper og 6 gruppemø-
ter slik at alle fikk muligheten til å 
fortelle en av sine drømmer.

Metoden er slik at en i gruppen for-
teller en drøm, fortrinnsvis en fra nat-
ten før eller ganske nylig. De andre 
lytter og skriver ned drømmen og kan 
stille oppklarende spørsmål. Deretter 
trekker drømmeren seg tilbake og 
deltar ikke i den påfølgende samta-
len. Det som skjer i den samtalen, er 
at de andre i gruppen låner drømmen 
og gjør den til sin. Vi ser på hvilke 
følelser det vekker i oss, hvis vi selv 
hadde hatt drømmen. Vi snakker i 
jeg-form og presens. Vi relaterer til 
eget liv. Vi tolker ikke den andres 
drøm. Drømmeren er selv den eneste 
ekspert på sin drøm! 
Vi forholder oss til en metode ut-
arbeidet av Montague Ullman, en 

DRØMMESEMINAR

amerikansk psykolog og psykoana-
lytiker. Den går i korthet ut på å få 
tak på sannheten om oss selv, noe 
som kommer frem i drømmen, men i 
kamuflert form. Drømmer lyver ikke, 
men benytter symboler for å få frem 
sannheten. Derfor er det ikke så lett 
å få tak i den. Som han beskriver i 
sin bok kan (altså ikke må) en drøm 
om en rose være en drøm om tante 
Rosa. Tante Rosa som var en skarp 
dame, en som hadde ”torner” en 
kunne stikke seg på. En rose kunne 
også vært et symbol på en som tenker 
på en. For eksempel hadde en i min 
gruppe en drøm om at hun var inne i 
et lite, gult telt på en trang camping-
plass. Det kunne være et symbol på å 
ta vare på seg selv midt i vrimmelen 
av mange mennesker. Teltet ga trygg-
het og vern, men samtidig var hun 
midt blant menneskene.

Å jobbe med grupper fører mennes-
ker veldig nær hverandre. Vi kjente 
ikke hverandre fra før og presenterte 
oss bare ved fornavn; allikevel føltes 
det som vi kjente hverandre godt. 
Drømmene kan gi klarhet for hvor 
veien skal gå videre i livet, derfor ” 
----våre skjulte resurser.”

Jeg skriver om dette for å fortelle litt 
om Lia gård også. Lia gård er et re-
treatsenter på Koppang i Østerdalen. 
Retreat betyr kort sagt å trekke seg 
tilbake til et stille sted for å bruke 
tid sammen med Gud. Det oppleves 
også ofte som et godt fellesskap på 
tross av mye stillhet. Lia begynte 
med at de som eier stedet, så et behov 
for et retreattilbud for familier. De 
satte i gang, og stedet har vokst seg 
stort, og tilbudet er blitt utvidet. Nå 
har de både familieretreater, retreater 
for voksne av forskjellig lengde og 
innhold, forskjellige kurs, tilbud for 
eneopphold og enkeltgrupper. Døve 
har ikke vært der som gruppe, men 
kanskje tiden nå er inne? En liten 
smak av retreat i første omgang. 

Jeg vil gjerne ha tilbakemelding om 
noen har interesse for dette.

Kirkelige handlinger
Døde
Vestenfjelske:

13. november 2008: Harald Storedale. 
Begravet fra Ølve kyrkje.
15. desember 2008: 
Helge Magnus Kjølleberg

Nordenfjelske:
11. januar: Kjærlaug Klara Lovise,
Stavnesvik, Kroken kirke
2. januar: Torunn Vines, 
Havstein kirke

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

Tekst: Randi Andresen, døvediakon - Foto: Eyolf Berg

Helgen 26.-29. mars 2009 var jeg en av 
17 deltakere på seminar på Lia gård. 

Kurset het «Nattens drømmer – våre 
skjulte ressurser». 
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Fredag ettermiddag ankom 
vi hytta og fikk rom, fint 
ordnet av Lorents Ness. Så 
var det tid for kveldsmat 
hvor det bl.a. var varme 
karbonader. Deretter ble 
det tid til prat og barna 
lekte sammen. Lørdag 
etter frokosten gikk vi på 
ski eller stod på slalåm i 
skitrekket. Noen slappet 
av i sittebenken i et ganske 
så bra vær. Døveprest Odd 
Erling var ikke med dette 
året p.g.a. studier i Oslo. 
Men Siv Henriksen Elstad, 
som er prostiprest i Døve-

kirken, var med. Det luktet 
godt av vafler da vi kom 
tilbake fra tur, og dette 
var ordnet av Siv. Etterpå 
ble det påskeverksted for 
barna, organisert av Siv. 
Her ble det malt påskeegg 
og masker, det ble plantet 
karse i bomull på eggkar-
tonger, det ble malt bilder 
med glitter på, og i tillegg 
var det lekedeig. Det var 
en fargerik opplevelse for 
alle barna. De voksne så 
på TV. Det var nemlig fot-
ballkamp mellom Ålesund 
FK og Vålerenga. Det var 

en spennende kamp som 
endte i uavgjort. 
Etter kampen og middag 
(god lasagne) var det tid 
for andakt av Siv. Christian 
Lefstad og Laurits Mås-
eidvåg leste fra boka om 
Maria Magdalena. Helle 
Christensen leste det sam-
me på tegnspråk. Så var 
det underholdning som ble 
fint ledet av Tove Glomset 
Iversen, bl.a. var det skat-
tejakt for barna inne i salen 
med godteri som premie. 
Det var også god tid til 
sosial prat for voksne. 

Samarbeid Døveforening og Døves Menighet:

FIN SKIHELG PÅ FJELLSETRA
Tekst: Kirsti Fylling - Foto: Lorents Ness

Tøffe karer i snøen: Trygve og Herrmann Furnes og Tore Solheim.

Lorents Ness og Kirsti Fylling. Lakrismoro.

Døves menighet i 
Møre og Møre og 
Romsdal Døvefore-
ning har i mange 
år hatt tradisjon for 
en vinterhelg på 
Fjellseter i Sykk-
ylven kommune. 
Årets tur var nest 
siste helg av mars, 
og 17 barn og 20 
voksne fant veien 
til Fjellseter Ung-

domssenter. Det 
ble en fin og topp 
skihelg med kos 
både på leirstedets 
store hytte og i 
eller ved skibak-
ken. Det er kjekt å 
ha sosialt samvær 
sammen. Alle har 
stått på og hjulpet 
til enten det er å 
lage mat eller å 
rydde. 

Søndag var det flott frok-
ost, og etter at rommene 
var ryddet var det tid for ny 
økt i skibakken.  Noen dro 
til Stranda kirke hvor det 
var gudstjeneste (samar-
beid mellom Kjell Steinbru 
og Siv).  Dette var også en 
stor dag for Christian som 
fylte 9 år!  Søndagen hadde 
Christian fødselsdag og 
fylte 9 år. 

Det var altså ei stor helg. Vi 
håper på nytt arrangement 
samme sted neste år!



6 2/2009DøvesBlad6 1/2009DøvesBlad

Menighetsrådsvalg 
i menigheten
der du bor
Menighetsrådsvalget skal være på 
samme dag og på samme sted som 
Stortingsvalget. Du må følge med på 

informasjonen som kommer der du bor.
Du vil få tilsendt valgkort som gjelder menighets-
rådsvalget, akkurat som du får tilsendt valgkort til 
Stortingsvalget.

KIRKEVALG 2009
Endelig et valgsystem som tar hensyn til at hørselshemmede bor spredt
i hele Norge og at mange derfor ikke kan komme til Døvekirken
på valgdagen. Les om alle mulighetene du har til å stemme.

Bruk
stemme-
retten!

Valg på representanter 
til Kirkemøtet/bispe-
dømmeråd der du bor
Kirkemøtet er Den norske kirkes 
Storting. Noen steder i landet skal 
hver enkelt være med å velge repre-

sentantene fra sitt område til Kirkemøtet/bispedøm-
meråd. Du må følge med på informasjonen som 
kommer der du bor. Dette valget foregår også på 
samme dag og samme sted som Stortingsvalget.

Menighetsrådsvalg
i Døves menigheter
Du må være medlem av en av  Døves 
menigheter. Hørselshemmede, 
 døvblinde og deres familier og de 
som har en eller annen tilknytning 

til hørselshemmede eller døvblinde (for eksempel 
gjennom arbeidet sitt), kan være medlem av en av 
Døves menigheter. 

Du må kontrollere om du er medlem og hvis du 
ikke er medlem, må du melde deg inn. 

For å bli medlem (det er helt gratis) må du være 
døpt i Den norske kirke.

Du må melde deg inn før 4.september.

Alle som bor i Oslo, Akershus, Østfold, Vestfold, 
Buskerud, Telemark, Oppland eller Hedmark kan 
være medlem i Døves menighet, Oslo.

Alle som bor i Aust-Agder, Vest-Agder eller Roga-
land kan være medlem i Døves menighet, Stavan-
ger.

Alle som bor i Hordaland eller Sogn og Fjordane, 
kan være medlem i Døves menighet, Bergen.

Alle som bor i Møre og Romsdal kan være medlem 
i Døves menighet, Møre.

Alle som bor i Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag, 
Nordland, Troms eller Finmark, kan være medlem i 
Døves menighet, Trondheim.

Valgdagen er søndag 13.september etter gudstje-
nesten i den enkelte døvekirke. Husk at du må ha 
med valgkortet ditt.
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KIRKEVALG 2009
Endelig et valgsystem som tar hensyn til at hørselshemmede bor spredt
i hele Norge og at mange derfor ikke kan komme til Døvekirken
på valgdagen. Les om alle mulighetene du har til å stemme.

Forhåndsstemming på 
menighetsråd og Kirke-
møte / bispedømmeråd
der du bor
Du kan forhåndsstemme på et hvilket 
som helst menighetskontor i Norge i 

perioden 10. august – 4. september. 
Husk valgkortet.

Forhåndsstemming på 
menighetsråd
i Døves menigheter
Du kan forhåndsstemme på et hvilket 
som helst menighetskontor i Norge 
i perioden 10. august – 4. september. 

Husk valgkortet.

Valg på særskilt 
representant fra 
Døvemenighetene til 
Oslo bispedømmeråd
Det er menighetsrådene som skal 
velge denne personen. 

Det kalles indirekte valg.

Valg på menighetsutvalg
Vestfold menighetsutvalg hører til 
Døves menighet, Oslo, 
Agder menighetsutvalg hører til Dø-
ves menighet, Stavanger og 
Tromsø menighetsutvalg hører til 
Døves menighet, Trondheim. 

Følg med på informasjon fra menighetene.

Selve konferansen starter mandag 6. og avsluttes 
fredag 10. september neste år, men deltakerne 
vil bli invitert til å tilbringe helgen 10.-12. hos 
en lokal menighet for å møte lokale troende og 
få et innblikk i deres virkelighet.

Konferansetemaet vil bli "Livet leves når vi 
møter hverandre", med undertittel "The Body 
(Language) of Christ" - som kan oversettes med 
Kristi kropp(sspråk).

Konferansen finner sted i byen Cluj Napoca i det 
nordvestlige Romania, en universitetsby som i 
århundrer har vært et møtested mellom rumensk, 
ungarsk og tysk kultur.

Cluj Napoca har blant annet en av Romanias 
største utdanningsinstitusjoner for hørselshem-
mede/døve ungdommer - helt opp på universi-
tetsnivå, og konferansedeltakerne vil få møte 
både høyskolen og den studenter i ulike sam-
menhenger.

Cluj Napoca ligger midt i Transsylvania, best 
kjent som grev Draculas hjemtrakter, og hvem 
vet om ikke greven selv dukker opp i løpet av 
konferansen? Man kan jo aldri vite!

I det hele tatt legges det opp til et variert og inn-
holdsrikt program, og det kan være lurt allerede 
nå å sette av dagene 6. - 12. september 2010.

Nærmere opplysninger om påmelding og pro-
gram vil bli kunngjort så snart de foreligger.

Sett av 6. - 12. sept. 2010

Europakonferansen for sjelesorg blant 
hørselshemmede 2010 arrangeres
i Cluj Napoca i Romania.
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Drømmekvinnen 
i Iladalen
Benedikte Os er drømmen 
for ethvert menighetsråd. 
27-åringen er levende en-
gasjert i det som skjer i 
kirken, hun er ung og vel-
ger å bruke tiden på å styre 
sin kirke. I Iladalen kirke i 
Oslo leder hun menighets-
rådet på andre året, etter at 
hun ble valgt inn i 2005.

Bæringen er sykepleier og 
nybakt mor til Nils. Han 
ble døpt i Iladalen kirke i 
mars og festen ble holdt i 
menighetssalen i det som 
er en av Norges aller første 
arbeidskirker. Benedikte 
bor sammen med ekteman-
nen Hallgeir Mæsel Kolvik 
i en nyoppusset andreetasje 
i kirken fra 1941, og har et 
nært forhold til både byg-
ningen og menneskene som 
bruker den.
- Nå driver jeg og mannen 
min barnekor sammen her i 
kirken. Og hver fjerde søn-
dag har vi barnesangguds-
tjeneste der koret deltar. Da 
er det fylt opp i kirken. Men 
jeg skulle ønske vi fikk se 

disse familiene også litt 
utenom akkurat de spesial-
tilpassete arrangementene.

Givende, 
ikke utmattende
Benedikte synes får mye 
tilbake ved å sitte i menig-
hetsrådet. Vervet gir et godt 
eierskap til kirken, og hun 
får nyttig ledererfaring når 
hun leder møter.
- Jeg synes ikke det er vel-
dig arbeidskrevende, men 
føler mer at det er positivt 
å måtte sette meg godt inn i 
sakene – det er jo da det er 
gøy! På den annen side sy-
nes jeg også at det må være 
lov ikke alltid måtte gjøre 
seg opp en egen mening 
om alle mulige ting. Så da 
diskuterer vi i plenum og 
tar en felles avgjørelse. 
Sykepleieren som nå er i 
permisjon bruker kanskje 
5-6 timer i måneden på 
vervet, og forberedelsene 
gjøres i stor grad hjemme 
foran laptopen der hun 
kommuniserer med de an-
dre i rådet og staben. Hun 
berømmer staben som gjør 
mye av forberedelsene til 

menighetsrådsmøtene, det 
er mye lettere å være valgt 
leder når daglig leder gjør 
en stor del av papirarbei-
det.

Unge i kirken
Det er en målsetting at 
minst 20 prosent av råds-
medlemmer i Den norske 
kirke er unge, altså mel-
lom 18-30 år. I Iladalen er 
det faktisk tre medlemmer 
som er under 30, av de til 
sammen 11 medlemmene. 
Benedikte opplever at me-
nighetsrådet har innflytelse, 
og at de har mange saker 
de befatter seg med. Blant 
kjernevirksomheten i kir-
ken er faste treff for ulike 
aldersgrupper.
- På fredager har vi åpen 
kirke – et skikkelig lav-
terskeltilbud særlig for de 
eldre - og dette er en fin, 
jevn puls i menighetsarbei-
det vårt. Pensjonistene har 
også hyggetreff annenhver 
uke. Det samme har vi for 
småbarnsforeldre, både de 
nyfødte og de litt større bar-
nehagebarna. Her møtes de 
for mat og drikke, samtale 
og sang tilpasset de som 
kommer

Minikirke ved behov
Benedikte gir gjerne en 
omvisning i kirken som 
ligger ganske så midt i 
hovedstaden, omtrent der 
øst møter vest. Fordi det 
først og fremst er små lei-
ligheter i strøket, består 
menigheten i stor grad av 
småbarnsfamilier og eldre. 

Om det skulle være få i 
kirken en søndag, brukes 
en krok i bakre hjørne av 
kirken i stedet for hele 
kirkerommet. Her står tre 
benker mot hverandre i en 
firkant, den fjerde benken 
i formen er erstattet av et 
krusifiks laget av Christine 
Aspelund, en lokal kunst-
ner som deltar i Iladalen 
kirkes gudstjenester.
- Det blir mye mer intimt 
på den måten, det blir en 
helt annen ramme. Og så 
er vi veldig stolte av det 
flotte, nye sidealteret vårt, 
så det er fint å samles også 
her bak.

Ja til to nye
Den nybakte moren fortel-
ler også at det er godt å ha 
med en liten tass i kirken.
- Nils er nesten som en 
slags maskot, jeg får så mye 
positiv oppmerksomhet når 
jeg har han med til guds-
tjeneste. Særlig de eldre 
synes nok det er stas med 
en sånn liten kar mellom 
benkeradene.
I september er det valg 
til nytt menighetsråd – og 
Benedikte har allerede be-
stemt seg. 
- Jeg tar gjenvalg, disse 
første fire årene har gitt 
mersmak. Og nå som valg-
perioden bare er to år, er det 
jo enda lettere å si ja.

Unge i menighetsrådet
- Jeg kontaktet menigheten selv, jeg, og spurte om å få sitte i menighets-
rådet. Jeg visste at de trengte folk, og hadde lyst til å gjøre en innsats.
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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.

26.04.09: Høymesse
03.05.09: Konfirmasjon
10.05.09: Høymesse
24.05.09: Høymesse
31.05.09: Høytidsgudstjeneste
14.06.09: Høymesse

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. 
Høsten 2008 inviterte han til et 
samarbeid med Døves menighet 
i Oslo for at også døve som bor 
i menigheten, kan være med på 
hyggetreff. Døvediakon Randi 
Andresen og døveprest Siv Elstad 
bytter på å være med på samlingen, 
og med tolk tilstede.
Møtedatoer og program for våren:
29.04.09: kl 11.00-13.00: Forfat-
teren Knut Hamsun, ved Hallgeir 
Elstad.

27.05.09: kl. 11.00-13.00. 
Program ikke fastsatt.

Gudstjenester
01.06.09: 2. pinsedag kl. 1100 er det 
gudstjeneste i Hamardomen (Dom-
kirkeodden). Kirkekaffe. Deretter
drar vi til Løten Lys og spiser
middag sammen.
Velkommen!

Vestfold
31.05.09 kl. 13.00 (NB!): Jubi-
leumsgudstjeneste for Vestfold 
Døveforening.
Sted: Døvesenteret eller St. Olavs 
Kapell, Sandefjord.

12.06.09 kl. 15-19: Vestfoldfredag 
med gudstjeneste, samvær og ak-
tiviteter. Sandar menighetshus/St. 
Olavs Kapell, Sandefjord.

Åpent hus
i Oslo Døvekirke, annenhver 
torsdag kl. 11.30-13.30

16/4  
Takk for meg  
Liv H. Sjøflot
30/4  
Program ikke fastsatt  

14/5  
Arbeid blant døve og døvblinde.  
Kelly Smevik
28/5  
Leger uten grenser  
Solfrid Kristensen
11/6  
Tur - nærmere program kommer 
senere.  
Det blir kafé på de andre tors-
dagene hvis det ikke er hellig-
dager. Dvs: 24. april, 7.mai, 4. 
og 18. juni.

Junior- og ungdomsgruppen i 
Oslo døvemenighet

Aktiviteter for barn og unge: 
Se www.dovekirken.no/oslo

Stavanger døvekirke
Våren 2009

Mai
Søndag 10. kl. 1100
Konfirmasjonsgudstjeneste i Mad-
lamark kirke
Søndag 17. kl. 1100? 17-mai guds-
tjeneste (Offer til Stavanger Dø-
vesenter)

Juni
Mandag 01. kl. 1700
Pinsedagsgudstjeneste (Offer til 
Madagaskar)
Søndag 21. kl. 1100
Gudstjeneste m/nattverd (Offer til 
Døves Menighet)

ÅPEN KIRKE
er en kort andakt i døvekirken 
før hvert seniortreff på Bergen 
døvesenter.
Velkommen kl 10.30 følgende 
dager: 28. april, 12. og 26. mai, 
9. og 23. juni.

ANDAKT PÅ KONOWS 
SENTER
er åpne for alle. Onsdager kl 12: 
6. og 20. mai, 3. og 17. juni.

MØRE

Onsdag 29.april, kl.11-14:
Åpen Kirke i Volsdalen menighets-
hus. Mat og prat, tombola og lysten-
ning. Ta gjerne med en gevinst.

Søndag 10.mai, kl.11:
Konfirmasjonsgudstjeneste i  Volda 
kirke

Søndag 24.mai, kl.13:
Friluftsgudstjeneste på Dyrøya i 
Ellingsøyfjorden. Sammen med 
Ålesunds menigheter og KFUK-
KFUM. Grilling og aktiviteter.
Mer informasjon vil komme på 
nettsidene m.m.

Onsdag 12.mai, kl.17-20:
Åpen kirke i Domkirken i Molde. 
Mat og prat, tombola og lystenning. 
Ta gjerne med gevinst.

Onsdag 27.mai kl.11-14:
Åpen kirke i Volsdalen menig-
hetshus.

Trondheim Døvekirke
KIRKEN / HAVSTEIN / DØVE-
HYTTA.
NÅR IKKE ANNET STÅR
NEVNT, ER GUDSTJENESTEN 
I DØVEKIRKEN
19. april kl 1100 Gudstjeneste v/ 
Liv Arnhild Romsaas og Per Walle. 
Nattverd.
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 dø-
vekirkens misjonsarbeid på Ma-
dagaskar.
21. juni kl 1800 Gudstjeneste v/Per 
Walle. Nattverd. Ofring til Menig-
hetsarbeidet.

Troms og Finnmark
I TROMSØ HOLDES GUDSTJE-
NESTENE I DØVEKIRKEN I 
KROKEN.
GUDSTJENESTER OGSÅ I
SKJERVØY OG I POLMAK
26. april kl 1300 (NB!) TROMSØ 
Gudstjeneste v/ Asgeir Straume
26. april kl 1100 SKJERVØY 
KIRKE. Gudstjeneste. Per Walle 
deltar.
24. mai kl 1200 (NB!) TROMSØ 
Gudstjeneste 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
21. april kl 1030 Rødbygget 
Hyggetreff
5. mai kl 1900 Rødbygget 
Menighetskveld
19. mai kl 1030 Rødbygget 
Hyggetreff
02. juni kl 1900 Rødbygget 
Menighetskveld
16. juni kl 1030 Rødbygget 
Hyggetreff

Bergen Døvekirke
(gudstjenestene er på tegnspråk 
med stemmetolk hvis ikke annet er 
annonsert)

26. april kl 11 ved Trygve S. Sta-
brun. Samtalegudstjeneste for kon-
firmantene.

3. mai kl 11: konfirmasjon ved 
Trygve S. Stabrun og Lars Hana

17. mai kl 8: flaggheis, andakt og 
frokost ved Lars Hana

31. mai kl 11 (pinsedag): guds-
tjeneste på tegn til tale ved Lars 
Hana

14. juni kl 11: gudstjeneste ved 
Trygve S. Stabrun. Hagefest.

Konfirmantene tror
En ny undersøkelse blant nesten 2000 konfirmanter over hele landet 
viser at deltakerne i løpet av konfirmasjonstiden har fått et mer positivt 
syn på kristendommen og kirken. Rundt halvparten av konfirmantene 
regner seg selv som kristne.
- Det er mange flere som sier «Jeg vet hva den kristne tro går ut på» etter 
konfirmasjonen enn ved starten av konfirmasjonstiden, sier forsker Ida 
Marie Høeg til Vårt Land. Det er Stiftelsen Kirkeforskning (KIFO) som 
har gjennomført undersøkelsen i samarbeid med Kirkelig utdannings-
senter i nord (KUN) og IKO - kirkelig pedagogisk senter. 
Tre av fire konfirmanter i Den norske kirke er ifølge undersøkelsen 
fornøyd med konfirmasjonstiden. 54 prosent tror at «det finnes et liv 
etter døden», og 43 prosent svarer at de tror at «Jesus sto opp fra de 
døde». Bare 17 prosent føler de får hjelp når de ber, mens 39 prosent 
tror Gud skapte verden. Forsker Høeg tror sistnevnte skyldes kampen 
mellom religion og naturvitenskap. KPK

Misjonsorganisasjonene søker NRKs tv-aksjon
Styret i Norsk Råd for Misjon og Evangelisering (NORME) har vedtatt 
å ikke gjennomføre noen ny Aksjon Håp med landsdekkende bøsse-
innsamling. Den forrige ble holdt i  2006. Derimot har styret vedtatt å 
nedsette et utvalg som skal forberede en søknad om å få tildelt NRKs 
tv-aksjon om to eller tre år. KPK
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Døves menigheter vil invitere sine 
ungdommer med til Ungdomsleir/
TT på Gjøvik  23. - 28. juni

TT gir deg
• drøssevis av idretts- og drop-in-aktiviteter 
 i 4 dager
• en kul vann-aktivitetsdag i friluftsbadet 

 Fastland
• nye og gamle venner fra hele landet 
• gigantisk bydag med opptredener på scener
• flotte sceneshow med lyd, lys, bilder, sang, 

dans og drama
• et minne for livet
• kristen forkynnelse og gudstjeneste

Arrangementet vil bli tegnspråktolket. 
Døvekirken bor og spiser på samme skole. 

Reise kommer i tillegg, men Døvekirken vil gjen-
nom reiseutjevning prøve å dekke det meste av 
reiseutgiftene til og fra TT. Det blir felles reise fra 
hver menighet. På leiren kommer Døvekirken til 
å ha noen egne samlinger og aktiviteter.

Leiren koster kr. 2 300,- 
pluss en innmeldingsavgift 
på kr. 400,- før 1. mai, som øker til kr. 700,- 
 etter 1. mai.

Innbetaling til konto.nr.:  
3000.17.70124, senest innen 05.06.09.

Det vil komme flere detaljer om leiren i et eget 
skriv til dem som melder seg på. Du kan også 
gå inn på www.kfuk-kfum.no og lese mer om 
TT. Eller du kan ta kontakt med noen på ditt 
 menighetskontor.

PÅMELDING sendes 
doves.menighet.stavanger@dovekirken.no 
eller pr. post til Døvekirken i Stavanger, 
 Sandeidgt. 10, 4012 Stavanger. 

Navn: .........................................................................

Adresse: ...................................................................

Postnr/sted: .............................................................

Mobil:  ...........................  e-post: ............................

Fødselsdato: ............................................................

Særskilte behov (mat-allergi, rullestol etc):

....................................................................................

.....................................................................................

Navn foresatte.........................................................

telefon........................................................................
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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

Ingrid Karlgård Moxness, daglig 
leder
Johan Fjellestad, kirketjener
Erling Neergård, organist

DØVES MENIGHET, 
NORD-NORGE

Tromsø Døvekirke, Jadevegen 10, 
Kroken, 9022 Krokelvdalen

Stiftelsen Signo

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

Sunniva J. Fisknes, 
fung. sogneprest
Telefon direkte 23 33 43 26
Teksttelefon 23 33 43 36
Mobiltelefon 416 98 355
sunniva.j.fisknes@dovekirken.no

Siv Henriksen Elstad,  
prostiprest/døvekapellan
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 
Teksttelefon  23 33 43 30
Mobiltelefon:      97 50 58 06
oyvind.aspen@dovekirken.no     
msn: 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

Midlertidige ansatte:
Maria Vassli Gjære 23 33 43 20
maria.vassli.gjaere@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

DØVES MENIGHET, MØRE

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

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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Konfirmantleiren 2009

nord, til deltakere fra resten 
av landet. Alle med godt 
humør, inkluderende og lyt-
tende. Det andre som gjorde 
leiren flott, var temaet Påske, 
som ble synliggjort gjennom 
undervisning, oppgaver og 
aktiviteter, og avsluttet med 
kirkegang og nattverd på 
søndagen. 

12-15 februar ble årets kon-
firmantleir gjennomført på 
Knattholmen like utenfor 
Sandefjord.

Med på leiren var det 18 kon-
firmanter, 8 MILK, 4 LiV og 
9 ledere, alle styrt av leirsjef 
Ann Karin Voldsund, barne og 
ungdomsarbeider til daglig i 

Døves menighet Bergen.

Totalt ble det en stor leir 
med 39 personer, på et flott 
leirsted, godt og kaldt vær – 
og alt godt tilrettelagt.

Det viktigste var likevel den 
motiverte og flotte ungdoms-
gjengen som kom fra Troms i 

Tekst og bilder: Petter Pettersen


