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Andakt i dette nummer er skrevet av døveprest Per Walle

I himmelen og på jorden
Inne i kirken er det et bilde av den vise kong Salomo. 
Vi ser at han innvier sitt tempel i Jerusalem for 3000 år 
siden. Da ba kongen: ”Nå har jeg bygd deg en bolig, et 
sted der du kan bo til evig tid. Men bor Gud virkelig på 
jorden? Se, himmelen, den høye himmelen rommer deg 
ikke, langt mindre dette hus som jeg har bygd. Lukk ikke 
øyne for de inderlige bønner som stiger opp fra din tjener 
og ditt folk Israel, men hør alltid på dem når de rope til 
deg.” Så er Gud på jorden og i himmelen, og han både 
ser og hører når vi ber. Han er nær, og han er fjern – men 
han har sin bolig blant oss. Derfor har vi kirker. 

Guds hus
Den kristne menighet er ”Guds hus”. Kirkene er tros-
symboler – men folket, de døpte, de troende, de søkende, 
de lengtende, de tvilende døpte er et tempel. Eller med et 
annet bilde: det er et legeme – med så mange lemmer, så 
forskjellige mennesker og troserfaringer. Like fullt er vi 
helt avhengige av hverandre. Vi trenger dem som stiller 
de vanskelige spørsmålene, og dem som har erfaringene. 
Vi trenger dem som ber, og dem som takker. Vi trenger 
de små og de store. Vi hører sammen som lemmer på 
et legeme. Dette fellesskapet fører videre det liv Jesus 
viste oss.

Han tok bolig iblant oss
Om Jesu liv leser vi: ”Og Ordet ble menneske og tok 
bolig iblant oss, og vi så hans herlighet, den herlighet 
som den enbårne Sønn har fra sin Far, full av nåde og 
sannhet”. Der Jesus er, er Gud nær. Der er herlighet; der 
får vi hans nåde og får kjenne sannheten – der er nattverd 
og dåp. Der er ingen dørterskler eller stengte dører. Han 
kom til mennesker – på veien, inn i deres hjem, og han 
møtte dem ved tollboden eller i fiskebåten. Han bygget 
ingen kirker, men fellesskap – og basisen er hans død og 
oppstandelse. Vi har bygget døvekirker, for vi trenger 
steder å samles.

En perle å smykke seg med
Bygningen gir ikke liv. Men der lever ennå ryktet om Je-
sus som døde og oppsto for oss. I dette kristne felleskapet, 
der Gud er på jorden, har alle en plass. Og du utfordres til 
å innta din plass når vi samles – til gudstjenester, leirer, 
møter og til samtaler under fire øyne. Gudstjenestene lider 
mange steder over at få kommer. 

Hvis du har en perle, vil du gjerne smykke deg med den, 
ta den på deg og vise den fram. Du kan tenke slik om 
døvekirken – tenke stor om den: Der er din Gud i ord 
og sakrament. 

Men bor Gud virkelig 
på jorden? 

Vi har brukt ganske store summer de siste årene på døvekirken i Trondheim. Det er et 
enestående bygg og en stolthet for døvemiljøet. Det er et monument over døves tro, enga-
sjement og kamp for likeverd. Det har kostet, og det koster. Og det er en perle av en kirke. 
Domkirken står majestetisk noen kilometer lengre nord. Døvekirken, derimot, er kanskje 
den minste av byens kirker, men likevel av de mest verdifulle, vil jeg påstå. Nå står den der 
og stråler om kapp med nysnøen. 

(For den som vil lese mer: Tekstene er hentet fra: 1 Kongebok kap 8, vers 13+27+52; Johannes-evangeliet 
kap 1, vers 14 og kap 2 vers 19; 1 Korinterbrev kap 3, vers 9 og kap 12).
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Gratulerer!
Barne- og ungdomsarbeid har alltid vært prioritert i døvekirken. 
Du som nå leser Døves Blad kan sikkert huske hvordan du som barn 
og ungdom ble kjent med bibelhistorien og med troen du hadde fått 
i gave i dåpen. Kanskje ble du kjent med Gud og Jesus hjemme, 
på søndagsskolen, speideren, skolen, ungdomsklubben eller gjennom 
konfirmanttiden og på ungdomsleir.

Døvekapellan Trygve Stabrun i Bergen sier det så flott: ”Kirken må 
alltid ha hovedfokus på barn og ungdom hver eneste dag!” Før han 
kom til Bergen, har han jobbet mange år med barn og unge i Grorud-
dalen i Oslo.

De siste årene har ett prosti i hvert bispedømme i landet fått tildelt 
midler til trosopplæring. Siden døvekirken er et prosti i Oslo bispe-
dømme, var vi meget spent på hvilket prosti som skulle få tildeling i 
2010. Jubelen brøt løs da vi fikk melding om at døveprostiet var tildelt 
midler for 2010 på i overkant av 1,6 millioner kroner. Tildelingen trap-
pes sannsynligvis opp til en årlig tildeling på 4 millioner kroner i løpet 
av 3 år.

Dette betyr at vi i døvekirken vil få ressurser til å tilby trosopplæring 
både for barn og unge som bor i byene, og for dem som bor på sitt 
hjemsted og går på skole i sitt hjemmemiljø.

Derfor er det laget en egen plan for trosopplæring for hørselshemmede 
barn og unge, og det lages nå lokale planer i alle landets døvemenighe-
ter.

Når vi nå feirer påske, gleder vi oss over påskens budskap. Nå har vi 
også grunn til å glede oss over at døvekirken gjennom trosopplæringen 
settes i stand til å formidle troen og oppstandelsens budskap til nye 
generasjoner barn og unge i døvemenighetene.

Med ønske om en velsignet påskehøytid!

Roar Bredvei
døveprost
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1) BEDRAG
Argument: Disiplene visste at Jesu 
oppstandelse var en bløff, men bestemte 
seg likevel for å forkynne at Jesus var 
oppstått.
Motargumenter: Etter å ha møtt Jesus 
etter oppstandelsen, ble alle disiplene 
forvandlet fra ynkelige feiginger til 
modige vitner. De fleste av dem ble et-
ter hvert drept for det de trodde på og 
forkynte. Ville de ha gått i døden for 
noe de visste var løgn og bedrag? Ville 
ikke noen av dem under tortur ha avslørt 
bedraget? 
Teorien om et bevisst bedrag stemmer 
dårlig med det vi vet om apostlenes 
karakter. Dersom de hadde diktet opp 
Jesu oppstandelse, er det dessuten ufor-
ståelig at de valgte kvinner som de første 
vitnene, - de som i samtiden hadde lav 
status og ofte ble regnet som lite trover-
dige. Og hva med den tomme graven? 
Jesu motstandere var svært interessert 
i å fremskaffe Jesu døde kropp og vise 
den fram, men de greide det ikke. Graven 
var tom.

2) LEGENDE
Argument: Troen på Jesu oppstandelse 
er i virkeligheten ikke mer enn en from 
legende.
Motargumenter: Sagn og legender 
utvikler seg vanligvis over tid – i god 
avstand fra begivenhetene. Disiplene 
forkynte Jesu oppstandelse fra dag én. 
Allerede på 1. pinsedag proklamerte Pe-
ter oppstandelsen (Apostlenes gjerninger 
2,22-36). I resten av Det nye testamente 
er Jesu oppstandelse et kjernepunkt. 
Også Jesus selv talte tydelig om at han 
skulle dø og stå opp igjen (bl.a. Markus 
8,31; 9,31; 10,34). Jesu oppstandelse er 
beskrevet realistisk og nøkternt, uten de 
særegenheter som oftest kjennetegner 
sagn og legender.

3) HALLUSINASJONER
Argument: Disiplene hadde syner og 
hallusinasjoner av Jesus etter korsfestel-
sen. I god tro forkynte de så at han var 
oppstått og at de hadde møtt ham.
Motargumenter: Hallusinasjoner og 
syner kommer ofte etter at en person har 
drømt, grublet og lengtet etter at noe skal 
skje. For disiplene kom oppstandelsen 
derimot uventet, og først trodde de det 
ikke. De fleste var dessuten jordnære 
fiskere og håndverkere, ikke luftige mys-
tikere. Hallusinasjoner er som oftest 
individuelle, men Jesus møtte disiplene 
som gruppe ved ulike anledninger. 

4) BESVIMELSE
Argument: Jesus døde ikke på korset, 
han bare besvimte av tortur og blodtap. 
Han våknet til live igjen i graven. 
Motargumenter: Romerske soldater 
hadde lang erfaring med korsfestelser. 
Historikere kjenner ingen som noen gang 

overlevde en romersk korsfestelse. Selv 
for en frisk mann ville det vært nesten 
umulig å komme seg ut av de stramme 
likklærne og rulle vekke den enorme 
steinen. For en som hadde hengt på et 
kors i flere timer og ikke fått mat og 
drikke på to-tre døgn, ville det ha vært 
komplett umulig. Disiplene ville dessu-
ten lett ha sett forskjellen på en halvdød 
mann som trengte intensiv pleie, og Jesus 
som dødens seierherre.

5) FEIL PERSON
Argument: Jesus ble ikke korsfestet og 
stod derfor heller ikke opp igjen. Musli-
mene tror f.eks. at en annen ble korsfestet 
i stedet for Jesus. 
Motargument: At Jesus ikke ble kors-
festet, strider mot alle historiske vitnes-
byrd om Jesus. Det er utenkelig at disi-
plene, Jesu mor, soldatene og alle andre 
tok feil av personen som ble korsfestet 
for øynene på dem. Har Koranen, som 
ble skrevet 600 år etter Jesus død, større 
troverdighet i dette spørsmålet enn alle 
øyenvitnene? 

HAN LEVER!
Jesus er ikke i graven. Han overvant dø-
den. Dette har vært kirkens tro gjennom 
to tusen år. Utallige mennesker har selv 
møtt ham og fått nytt liv i ham. Jesu so-
ningsdød på korset er betalingen for våre 
synder. Oppstandelsen er kvitteringen på 
at det han gjorde på korset, er gyldig. 
Paulus sier i 1 Korinterbrev 15,14: «Er 
ikke Kristus stått opp, da er vårt budskap 
tomt, og deres tro er også tom.» Så viktig 
er Jesu oppstandelse.

Øivind Benestad,
Medlem av 
Agder og Telemark Bispedømmeråd

JESU OPPSTANDELSE

bjornolav.blogspot.com

– myte eller faktum?
Kristne er enige om at Jesu oppstandelse er verdenshistoriens viktigste hendelse. Andre 
mener at Bibelen ikke forteller sannheten når den beretter om Jesu oppstandelse. La 
oss se på de vanligste teoriene. 
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Menighetsrådet i Døves Menighet i Oslo:
Bak fra venstre: Kjell-Otto Larsen, Reidar Brenden, 
Astrid T. Bø, Stig Krarup-Pedersen, Erik Lundqvist, 
Sunniva J. Fisknes, Ingrid H. Bodin (leder), Annette D. 
Rasmussen, Mabel L. Birkenes
Foran fra venstre: Vigdis R. Lønning, Irmgard-Ida Wi-
atzka, Hege R. Lønning (daglig leder), Trine Hagen
Truls S. Yggeseth ikke til stede.

Menighetsrådet i Døves Menighet i Bergen:
Bakerste rekke: Helge Herland, døveprest Lars Hana, 
Rune Anda
Foran: 1. vararepresentant Kari Jenny Skålevik, daglig 
leder Guri Kaland Sværen, nestleder Anett Christof-
fersen, Norunn Kalvenes, menighetsrådsleder Nabai 
Kauppinen.

Menighetsrådet i Døves Menighet på Møre:
Fra v: Erling Fylling (Langevåg), Lorents Ness (Åle-
sund), Marit Holte (Skodje), Karsten Ramsvik (Ålesund), 
Johannes Hagebø (Skodje), døveprest Odd Erling Vik 
Nordbrønd (Ålesund), Leder av Menighetsrådet: Tone 
Rørvik Elvenes.
Ikke til stede: Stine Richardsen Liaset (Hareid).

Menighetsrådet i Døves Menighet i Trondheim:
Ingrid Karlgaard Moxness (daglig leder), Sissel Stikle-
stad, Eva Hansen (vara), Per Walle, Marianne Elvegård 
(menighetsutvalget i Tromsø), Olav Moen (leder), Karin 
Moen, Thomas Johannessen, Ingrid Alme Bjerkli.  
Ikke tilstede: Johan Fjellestad.

Menighetsrådet i Døves Menighet i Stavanger
ble presentert i forrige nr. av DB.

Fellesrådet,
som ble valgt på årets fellesmøte, består av:
Erik Lundquist, Oslo (vara: Stig Krarup-Pedersen), 
Norunn Kalvenes, Bergen (vara: Helge Herland), Sig-
vart Overøye, Stavanger (vara: Bjørn Jerstad), Tone 
Rørvik Elvenes, Møre (vara: Lorents Ness), Ole Moen, 
Trondheim (vara: Johan Fjellestad), Berit Ø. Støyva, 
menighetsutvalgene (vara: Marianne Elvegård) og Nora 
Edwardsen Mosand, representant for Oslo biskop (vara: 
Odd Inge Schrøder). I tillegg sitter døveprosten og én re-
presntant for de ansatte (ikke valgt ennå) i Fellesrådet. 

Vi gratulerer med valget og ønsker de nye menighets
rådene og fellesrådet alt godt for arbeidet framover.

Døves Blad presenterer de nye menighetsrådene
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Døvekirkenes fellesmøte 2010
Fra lørdag 30. til søndag 31. januar var omtrent 60 medlemmer, ledere og 
 ansatte i menighetsrådene, fellesrådet og døveprostiet samlet til Fellesmøte 
på Solastrand utenfor Stavanger.
I vinterprakt ble møtet gjennomført på 2 dager, først med åpningsgudstjeneste i Ruinkirken 
på Sola og på søndagen gudstjeneste i Døvekirken i Stavanger.

Det var mest orienterings-
saker som ble behandlet på 
Fellesmøtet, foruten hyggelige 
samtaler, god mat og samlings-
stundene.
Neste år, i 2011, vil møtet 
igjen bli arrangert i Oslo for 
samtidig å delta under Oslo 
himmel, en samling der hele 
Oslo Bispedømme, som dø-
vemenighetene tilhører, pre-
senterer seg selv på Youngs-
torget.
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Mange representanter på døvekirkenes fellesmøte.
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Døvekirkenes fellesmøte 2010

En høytidelig seremoni der Tone Rørvik Elvenes på vegne av fellesrådet for døvekirkene underskriver 
en samarbeidsavtale med Det Norske Misjonsselskap om et prosjekt for å gi døve skole- og kirketilbud i Adamawa provinsen i Kamerun. 
Prosjektet er kommet i gang fordi tidligere døveprest Tom Sverre Tomren arbeider i Kamerun for misjonsselskapet, og han har sett det store 
behovet det er  blant døve for kunnskap. Elvenes overrekker en sjekk på kr. 30.000 fra døvemenighetene til arbeidet, og Ragnhild Mestad tar 
imot. Det betyr at døvemenighetene nå er engasjert i misjonsarbeid både på Madagaskar og i Kamerun. (Kilde: Døves Tidsskrift.)
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Julehøytid
Første juledag er den egentlige høytidsdagen i kirken. 
Det er flott at så mange samles julaften og feirer Jesu 
fødsel. Men hva med første juledag? I Bergen har vi 
følt at det ikke er så mye høytid med å feire dagen med 
en høytidsgudstjeneste hvor bare en håndfull mennesker 
er tilstede. Så de siste årene har vi i stedet invitert til en 
kort samling kl 13. Da er det lystenning og en kort andakt. 
Og mens julaften er for barna, er denne samlingen mer for 
voksne. Bibelteksten er fra Johannes-evangeliets første 
kapitel, og vi stanser opp og reflekterer over mysteriet 
at Gud ble menneske.
Etter andakten er det sosial samling med julebrød og 
kaffe. Når julen handler om fellesskap mellom Gud og 
mennesker, hva er vel mer naturlig enn å fokusere på 
fellesskap mellom mennesker?
Sist år hadde døveprest Trygve Sætre Stabrun ansvar for 
samlingen sammen med daglig leder Guri Kaland Sværen 
som blant annet leste bibelteksten.

Innsettelse av 
døveprest i Bergen
I gudstjenesten i Bergen døvekirke 17. januar ble Trygve 
Sætre Stabrun innsatt som døveprest. Døveprost Roar 
Bredvei foretok innsettelsen etter at daglig leder Guri 
Kaland Sværen hadde lest opp biskopens innsettelsesbrev. 
Etter gudstjenesten var det kirkekaffe med hilsener, bl.a. 
fra menighetsrådets leder Nabai Kauppinen. Kauppinen 
ledet også prosesjonen inn i kirken og deltok med tekst-
lesing. For øvrig medvirket kirketjener Anette Mortensen 
(inngangs- og nattverdpoesi) og døveprest Lars Hana.

Nattverdmedhjelpere i Bergen
Døveprosten har nå godkjent følgende til å assistere under nattverd i Bergen døvekirke: Veronica Voldsund 
Troland, Linda Veronica Steinsbø, Nabai Kauppinen og Guri Kaland Sværen.
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  KALENDER 
Gudstjenester i Oslo:
Alle gudstjenester blir stemmetol-
ket.
• Gudstjeneste i Døvekirken med dåp 
21.02.10 kl. 11.00
• Fastegudstjeneste i Døvekirken 
07.03.10 kl. 11.00
• Takkegudstjeneste i Døvekirken 
21.03.10 kl. 11.00
• Skjærtorsdagsgudstjeneste i Døve
kirken 01.04.10 kl 18.00
• Pasjonsgudstjeneste i Døvekirken 
02.04.10 kl 11.00 
• Påskedagsgudstjeneste i Døvekir-
ken 04.04.10 kl 11.00 (NB! Frokost 
kl 10.00)
• Gudstjeneste i Døvekirken 
18.04.10 kl 11.00
• Konfirmasjonsgudstjeneste i Døve
kirken 02.05.10 kl 11.00 
• Pinsedagsgudstjeneste i Døvekirken 
23.05.10 kl 11.00 

Gudstjenester i Vestfold:
• Gudstjeneste i St. Olavs kapell, San-
defjord 26.02.10 kl. 18.00 (vi åpner kl 
15 og serverer middag kl 17)
• Påskeverksted, Døvesenteret i San-
defjord 20.03.10 kl 12.00
• Påskegudstjeneste i St. Olavs kapell, 
Sandefjord 02.04.10 kl 15.00
• Gudstjeneste i St. Olavs kapell, San-
defjord 28.05.10 kl 18.00 (vi åpner kl 
15.00 og serverer middag kl 17)

Gudstjenester i distriktet:
• 2. pinsedagsgudstjeneste i Domkir-
keodden, Hamar 24.05.10 kl. 11.00

Hold deg oppdatert på www.dove-
kirken.no/oslo

Gudstjenester og annet fra Møre:
12.-14. mars: Vinterhelg på Fjell-
seter med Døves menighet i Møre 
og Døveforeningen. Gudstjeneste 
lørdag kl. 18.
21. mars:  Gudstjeneste kl. 11 i 
Bergmo kirke i Molde. Menighetens 
årsmøte etterpå. Kirkekaffe. Og så går 
vi på kafé etterpå!
1. april: Skjærtorsdagsgudstjeneste 
kl. 18 i Volsdalen kirke, Ålesund. 
Kveldsmat etterpå i menighetshuset. 
Samarbeid med Volsdalen menighet 
og Metodistkirken.
5. april: 2. påskedag, mandag, kl. 
14: Gudstjeneste i Volsdalen kirke. 
Etterpå: ”Lete etter påskeegget!” Så 
er det: Påskemiddag; Kr. 150,- for 
voksne, barn gratis. Påmelding til 
middagen innen onsdag 31. mars til 
døvepresten.
25. april: Gudstjeneste i Hareid 
kyrkje kl. 10.30. Vi samles til mid-
dag etterpå. 
23. mai: 1. Pinsedag kl. 11: Guds-
tjeneste i Stordal kyrkje. Middag på 
Nilsgardstunet. 
4.-6. juni: Tur til Averøy. Info kom-
mer senere. Søndag kl. 11: Gudstje-
neste i Bremsnes kirke.

ÅPEN KIRKE i Volsdalen menighets-
hus, følgende onsdager, kl. 11:
24. mars / 28. april / 26. mai.

ÅPEN KIRKE i Molde domkirke 
(inngang ved kapell på nordsiden), 
tirsdag 13.april kl. 17-20.

For alle ÅPEN KIRKE: Prat, mat, 
tombola og lystenning. Ta gjerne med 
en gevinst.

Hold deg oppdatert på www.dovekir-
ken.no/more

Gudstjenester 
Trondheim døvekirke:
7. mars kl.11
21. mars kl.18
11. april kl.11
25. april kl.18
9. mai kl.11 konfirmasjon
24. mai kl.18
13. juni kl.11
Andakter i påska:
Skjærtorsdag på Havsteinekra helse- 
og velferdssenter
1. påskedag kl. 12  på Døvehytta
Hyggetreff på Rødbygget kl.10.30:
8. mars 
19. april
31. mai
Menighetskvelder kl.19:
22. mars på Rødbygget
3. mai på Havsteinekra helse-  og 
velferdssenter
14. juni på Rødbygget
Gudstjenester Tromsø:
2. påskedag
25. april kl.13
13. mai Konfirmasjon
20. juni Døvehytta
Hold deg oppdatert på www.dovekir-
kentrondheim.no

Ungdomsklubb 
i Oslo Døvekirke
Annenhver onsdag.
Leksehjelp og mat kl. 15-18
Ungdomsklubb kl. 18-21
17. februar: Curling på Snarøya 
eller Bygdøy
3. mars: Sosial kveld
11. mars: Ungdomshjørnet på 
basaren. (torsdag)
17. mars: Inneklatring på Skøy-
en
31. mars: Sosial kveld
14. april: Kino
28. april: Sosial kveld

Åpent hus i Døvekirken  
Kl. 11.30-13.30, torsdager i like 
uker
Dato Emne    
14. jan  Rådgivingskontoret forteller 

nytt     
28. jan  Oppfølging av tegnspråklo-

ven v/ Paal Richard Peter-
son    

11. feb  Om Bjørnstjerne Bjørnson 
 v/Hallgeir Elstad      
25. feb  Norsk utvandring til Amerika 

v/ Jon Martin Brauti     
11. mars: Basar    
25. mars: Diakoni ut fra van Goghs 

bilder v/Guro Skottene    
8.april Engler v/Notto Thelle  

PROGRAM HYGGETREFF 
VINTEREN/VÅREN 2010
Storhamar kirke.
24. februar:  kl. 11.00-13.00
”Utfordringer i møte med demens”
Kari Marie Gundersen
24. mars: kl.11.00-13.00
”Lysbilder fra skog og natur med ut-
gangspunkt i dikt av Rolf Jacobsen
Hans Bjaanes
28. april: kl.11.00-13.00
”Pleie- og omsorgssektoren i Hamar 
kommune.” Vigdis Galaaen
24. mai: Prostigudstjeneste i Hamar-
domen kl. 11.00.
Hamar domprosti i samarbeid med 
Døvekirken.
9. juni: Hyggetreffets sommertur
”Hvor går turen i år, mon tro??”

VELKOMMEN TIL EN SPENNENDE 
VINTER OG VÅR 
Ole-Lars Schjerpen
Randi Andresen
Siv Henriksen Elstad

Sør-Vestenfjelske
Gudstjenester:
21.02.10: Gudstjeneste i Stavanger 
07.03.10: Gudstjeneste i Stavanger 
28.03.10: Gudstjeneste i Stavanger 
05.04.10: Påskegudstjeneste 
 i Stavanger 
25.04.10: Gudstjeneste i Stavanger 
02.05.10: Konfirmasjonsgudstjeneste 

i Stavanger 
09.05.10: Gudstjeneste i Madlamark 
13.05.10: Gudstjeneste i Kvinesdal 
24.05.10: Gudstjeneste i Stavanger

Kafé i Oslo Døvekirke
Torsdager i ulike uker
Kaféen er åpen fra 14-18. Hjem-
melaget middag serveres kl 16. 
Kr. 30,-.
Datoene for kaféen er:4. og 18.
februar, 4. og 18. mars, 15. og 
29. april.

Gudstjenester i Bergen døvekirke
21. februar kl 11: gudstjeneste ved 
Lars Hana. Menighetens årsmøte.
3. mars kl 18: fastegudstjeneste. Ons-
dag. Ved Trygve Sæthre Stabrun
14. mars kl 11: Gudstjeneste ved 
Trygve Sæthre Stabrun.
17. mars kl 18: Fastegudstjeneste. 
Onsdag. Ved Lars Hana.
28. mars kl 11: Gudstjeneste ved Lars 
Hana. Palmesøndag.
1. april kl 18: gudstjeneste ved Trygve 
Sæthre Stabrun. Skjærtorsdag. Tegn 
til tale / skrivetolk
2. april kl 17: Korsvandring fra Kors-
kirken til døvekirken. Langfredag.
5. april 18: Gudstjeneste ved Trygve 
Sæthre Stabrun. 2. påskedag.
18. april kl 11: Gudstjeneste ved 
Lars Hana
1. mai kl 11 (lørdag): Konfirma-
sjonsgudstjeneste ved Trygve Sæthre 
Stabrun og Lars Hana.
17. mai kl 8: Flaggheis, frokost, 
andakt. 
24. mai kl 18: Gudstjeneste ved Lars 
Hana. Mandag 2. pinsedag. Tegn til 
tale / skrivetolk
6. juni kl 11: Gudstjeneste.
20. juni kl 11: Gudstjeneste ved Lars 
Hana.

ÅPEN KIRKE før seniortreff på 
Bergen døvesenter
Torsdager kl 10.30: 4. mars, 18. 
mars, 8. april, 22. april, 6. mai, 
20. mai, 3. jun, 17. juni.

KONOWS SENTER, 
andakt på onsdager kl 12.00
3. mars, 17. mars, 1. april (skjær-
torsdag) Nattverd. 14. april, 28. 
april, 12. mai, 26. mai.

RETREAT
11. – 13. juni vil Døves menighet i 
Bergen arrangere retreat på Utstein 
pilegrimsgard på Mosterøy. Det blir 
dager med fellesskap, og med tid 
til bønn og refleksjon. Søndag 13. 
juni blir det gudstjeneste i Utstein 
kloster.
Pris kr 1300,- / 1500,- (dobbelt- / 
enkeltrom) for opphold og måltider 
fredag – søndag.
For mer informasjon og påmelding: 
kontakt døveprest Lars Hana lars-ha-
na@dovekirken.no sms 90 11 36 82.
Hold deg oppdatert på www.dovekir-
ken.no/bergen

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 2010 
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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

Erik gjengedal, døvekapellan 
(tar tegnspråkutdanning nå):
erik.gjengedal@dovekirken.no 

Ingrid Karlgård Moxness, 
daglig leder
Mobiltelefon 917 30 925

Johan Fjellestad, kirketjener
Erling Neergård, organist
Anne Marie Sødal, døvekateket
(under utdanning)

DØVES MENIghET, 
NORD-NORgE

Tromsø Døvekirke, Jadevegen 10, 
Kroken, 9022 Krokelvdalen

Arne Lundqvist, døvekapellan 
(tar utdanning, 
har 10 % stilling dette året):
 Mobiltelefon: 991 66 940  
arne.lundqvist@dovekirken.no

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

  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/kir-
ketjener
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

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

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

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

Liv Jettestuen, vikarprest
Telefon 23 33 43 20
Mobiltelefon 979 65 226
liv.jettestuen@dovekirken.no
Adr.: Vidarsgate 5 a, 0452 Oslo

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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Ny BILDEBIBEL for barn
Bibelselskapet har gitt ut en ny barnebibel, ”Min bildebibel”, for aldersgrup-
pen 4-7 år. Historiene er fortalt i et enkelt språk, samtidig er illustrasjonene 
fulle av detaljer. 

Denne kombinasjonen stimulerer barnet og den voksne som leser til å snakke 
sammen om fortellingen. 

Boken er illustrert av den nederlandske illustratøren Marijke ten Cate. Teksten 
er oversatt til norsk av Bodil Engen. KPK

Europakonferansen for 
sjelesorg blant hørsels-
hemmede 2010 arrangeres 
i Cluj Napoca i Romania.
Selve konferansen starter 
mandag 6. og avsluttes 
fredag 10. september neste 
år, men deltakerne vil bli 
invitert til å tilbringe hel-
gen 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 under-
tittel "The Body (Lan-
guage) 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 mø-
tested mellom rumensk, 
ungarsk og tysk kultur.
Cluj Napoca har blant an-

net en av Romanias største 
utdanningsinstitusjoner 
for hørselshemmede/døve 
ungdommer - helt opp på 
universitetsnivå, og kon-
feransedeltakerne vil få 
møte både høyskolen og 
den studenter i ulike sam-
menhenger.
Cluj Napoca ligger midt i 
Transsylvania, best kjent 
som grev Draculas hjem-
trakter, og hvem vet om 
ikke greven selv dukker 

opp i løpet av konferan-
sen? 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 informasjon om 
påmelding med mer vil 
bli kunngjort på www.
dovekirken.no i løpet av 
våren.

Fra døveskolen i Morondava på Madagaskar 
har vi mottatt dette bildet fra barnas jule-
fest. Rektor Lisy hilser døvemenighetene 
i Norge.

Etterjulshilsen 
fra Madagaskar

Sett av 6. - 12. september 2010

Vannrett
2. Leker
4. Leder
6. Etter siste dagen
8. Jentenavn

Loddrett
1. Guttenavn
2. Pålegg
3. Enkelt
4. Marie Nielsen
5. Øm
7. Til hest

Kryssord
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Bjørgvins nye 
biskop, 
halvor Nordhaug, 
var i november på 
prostibesøk i Indre 
Sogn prosti. 

Også døve i Sogn og 
fjordane var invitert 
og deltok på guds-
tjeneste i en fullsatt 
Stedje kirke i Sogndal 
21. november. 

Noen hadde reist helt 
fra Florø for å være 
med! 

Døveprest Lars Hana 
medvirket 
i gudstjenesten.

Etter gudstjenesten 
spiste døvegruppa 
middag sammen. 

Siste post på 
programmet var 
besøk på 
Gjest Bårdsen-huset 
i Sogndal.

Bjørgvin-bispen i Sogndal

1/2010 13Døves Blad
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Solveig Larsen som mange kjenner 
fra både Oslo Døvemenighet og 
mange andre sammenhenger ble 
født 21. februar 1910.

Som voksen fikk hun, i likhet med 
mange andre jevnaldrende kvinner, 
arbeid som hushjelp, et arbeid hun 
hadde i 15 år. Etter det var hun i 30 
år ansatt som syerske år på Norsk 
Fjærfabrikk i Oslo. 
Hun ble født på husmannsplassen 
Kluke som lå under Børstad gård i 
Vang. Gjennom sin ektefelle Johan 
som var døv, ble hun engasjert i 
arbeid blant døve både i Døves for-
ening  i Oslo og i Døvekirken. De 
siste to årene har hun bodd på St. 
Hanshjemmet. Vi gratulerer hjerte-
ligst og takker samtidig for årelang 
trofast innsats.

Eyolf Berg som mange kjenner fra 
arbeidet som vikarierende daglig 
leder i Oslo døvemenighet gjen-
nom flere, har fra nyttår overtatt 
som redaksjonssekretær for Døves 
Blad, foreløpig for ett år. Som 
leserne vet, hadde han også dette 
ansvaret for de to første numrene 
i fjor.

Kirkelige handlinger

Døpte
Vestenfjelske:

7. februar, Oliver Indredavik Karlsnes i 
Brattvåg kyrkje

Nordenfjelske:
4. februar: Vegar Johansen Vatle

Døde
Østenfjelske:
Sted: Oslo Døvekirke hvis ikke annet er 
oppgitt.

16/2 (Storhamar kirke): Erling Skrinden
18/2 Haldis Vatn
19/2 Hans Nygaard

Sørvestenfjelske:
Gabriel Trafoss, 29.12.09
Gry Wenche Log, 29.12.09
Oddvar Særheim, 30.12.09

Vestenfjelske:
7. desember 2009. Toni Eva Akerø. 
Solheim kapell
18. januar 2010. Sverre Olaf Samuelsen. 
Bergen døvekirke

Nordenfjelske:
16. november: Valter Nilsen (Bodø 
domkirke).

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

Solveig Larsen 100 år! Eyolf Berg 
redaksjonssekretær 
for Døves Blad

BASAR
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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

Hva vil vi med Døves Blad?

Også som kunngjøringsorgan møter 
bladet konkurranse. Gudstjenester 
og andre arrangement kunngjøres 
på hjemmesidene der det også er 
lettere å fange opp endringer som 
skjer underveis. I noen tid fram-
over vil det likevel være av verdi at 
gudstjenester og annet kunngjøres 
i bladet, da det ennå ikke er alle 
som har internett. På sikt vil nok 
denne funksjonen likevel falle 
bort. Derimot kan bladet brukes til 
å gå i bredden og dybden for å gi 
en bredere presentasjon av ett ar-
rangement den enkelte menigheten 
spesielt vil framheve.

Jeg ser også for meg at vi i større 
grad enn før satser på temaer, for 
eksempel faste og påske – eller 
olsok (Oslo har jo et spennende 
samarbeid med Skedsmo menig-
het om olsokfeiringen). Dette kan 
både gi mulighet til en bredere og 
mer dyptgående presentasjon av et 
arrangement menigheten spesielt 
vil framheve. I tillegg kan det også 
få en funksjon innen trosopplærin-

gen. Hva med å presentere et ledd 
i gudstjenesten og forklare skikke-
lig hvorfor dette leddet er med, og 
hvorfor det har fått den formen det 
har? Eller det er mulig å presentere 
én søndag eller helligdag i kirke-
året. Hvorfor feirer vi akkurat den-
ne dagen, og hvorfor er den plassert 
akkurat på denne dagen i året? Hvis 
vi på noe sikt tenker en omlegging 
av bladet i denne retningen, vil 
det kunne fungere som ressurs- og 
studiehefte for bibelgrupper eller 
andre studiegrupper i menighetene. 
Kanskje det også kan bidra til å 
utløse økonomiske støtte fra Norges 
Kristelige Studieråd? 

Jeg tror Døves Blad har en framtid, 
og at det også i fortsettelsen vil 
spille en viktig rolle for døveme-
nighetene, men ikke nødvendigvis 
i den formen det har hatt de senere 
årene. Allerede i år kommer leserne 
til å merke en endring: Vi går til-
bake til å utgi fire numre årlig, ikke 
fem. Det betyr at dere får ett num-
mer av Døves Blad hvert kvartal. 

Det neste som skjer, er at vi håper 
at hvert nummer i større grad vil ta 
for seg et tema. Døvemenighetene 
er velsignet med ressursrike staber 
som har mye å gi. Hva med å utfor-
dre din døveprest, -kateket, - diakon 
eller andre til å ta for seg et tema?

Eyolf.

Døves Blad har i mange generasjoner hatt en uvurderlig betydning som kontaktorgan for 
døvemenighetene. Ikke minst har mange gledet seg over reportasjene fra ulike arrange-
menter rundt om i landet. I dag møter bladet konkurranse fra menighetenes hjemmesider 
der reportasjer kan legges ut mye raskere enn i et blad som bare utkommer noen få gan-
ger for året. Bladet vil likevel fortsatt ha en reportasjefunksjon, fordi det her er mulig å gå 
mer både i bredden og dybden enn det som ofte er naturlig på nettet.
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Returadresse:

Døves Blad
Boks 2305 Hansaparken
5828 BERGEN

B-BLAD

FOTOKONKURRANSE
Følgende bidrag er kommet inn til Døves Blads fotokonkurranse:

Vi gratulerer fotografen, Stein Larsen. Gavekort hos Bok&Media kommer i posten.
Med dette avslutter vi fjorårets fotokonkurranse og takker alle som har bidratt.


