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Andakt i dette nummer er skrevet av kapellan Erik Gjengedal

Vi lever i en tid hvor det lokale – der vi bor 
– ikke lenger har så stor kraft til å definere 
oss som før, hvor de moderne veiene – om 
det er europaveiene, flyrutene eller internett-
forbindelsene – gir oss del i en større verden, 
på godt og vondt. På sitt beste gjør alle disse 
veiene livene våre rikere, og verden til et tet-
tere sted å være menneske i. Men der er også 
flere veivalg å ta, tempoet er høyere, rotløs-
het brer om seg, og det er vanskeligere å finne 
hvilepunkter i en slik verden. Et spørsmål er: 
Kan man reise og hvile samtidig?

Jesus og disiplene reiste mye omkring. Det 
gjorde også Paulus og andre som bredte 
kristendommen utover på de mange gode 
veiene i Romerriket. Jesus sa om seg selv ”Jeg 
er veien,” og det var tidlig vanlig å omtale de 
kristne som dem som ”tilhører veien” (Apg 
9,2). Siden har veier vært viktige i kirkas 
tradisjon.
Konkrete reiser kan være et bilde på det ån-
delige liv. Vi er på vei et sted, og det stedet har 
med Guds mål og handling med oss å gjøre, 
men det å være på vei, og det som skjer på 
veien, har like mye verdi og betydning. Det 
forteller kirkas pilegrimstradisjon om – både 

de konkrete pilegrimsreisende, som drar til 
hellig steder, eller miljøer som gir åndelig 
påfyll, for eksempel øya Iona utenfor kysten 
av Skottland. Men pilegrimen kan også være 
et generelt bilde på det å være kristen i ver-
den. Vi er på vei til et evig mål som er vårt 
hjem. Men på veien finnes det hvilepunkter, 
steder å få påfyll og ny kraft til vandringen. 
Kirkas nådemidler er slike, ord og sakrament, 
hvor Gud kommer nær på en spesiell måte 
og gir av seg selv til ”vandreren”. Ferdakost 
på veien.

Det siste leddet i en gudstjeneste er velsig-
nelsen, med på veien hjem, og ut i verden. I 
den keltiske tradisjonen som preger samfun-
net på Iona, finnes det mange fine bønner 
og velsignelser som handler om dagliglivet. 
En velsignelse fra denne tradisjonen, som 
følger livsvandringen, en ”velsignelse ved 
reisestart”:

Må din vei komme deg i møte
Vinden alltid være bak din rygg
Solen lys, leke på ditt kinn
Regnet falle vennlig mot ditt kinn
Og må Guds gode hånd verne om deg,
Til vi møtes igjen.

Ord på veien 

Erik Gjengedal innsatt som kapellan i Nordenfjelske distrikt
Erik Gjengedal ble innsatt som døvekapellan i Nordenfjelske distrikt under gudstjenesten 13. juni i Trondheim. 

Det var en forventningsfull menighet som tok imot sin nye prest, og alle som var møtt fram, bidro til å skape 
feststemning både på gudstjenesten og på den etterfølgende kirkekaffen.

Veier er gode å ha når vi trenger dem. Veier kan vi bruke til å reise på,
både kort og langt. De lar oss reise bort, oppleve andre steder og folk, bli begeistret

og utfordret, og de lar oss komme hjem igjen – forhåpentligvis med opplevelser
og møter som har gitt oss påfyll, gjort oss litt rikere, klokere, lært oss litt mer om verden – og kanskje oss 

selv også. Nå har vi bak oss en periode av året, som mange bruker
til å reise litt mer enn ellers, kanskje treffe noen man ikke så ofte har anledning å se.

Men også høsten har sine anledninger; møter og konferanser er slike,
der veier krysser hverandre, og mennesker kommer sammen.

Døves kulturdager, for eksempel, fører veier sammen på en positiv måte.



3DøvesBlad3/2010

DøvesBlad
Menighetsblad for

Døvekirkene i Norge

Utkommer med 4 nr. årlig

Ansvarlig utgiver:
Døveprosten i Norge

Fagerborggaten 12, 0360 Oslo

www.dovekirken.no

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

Konto
3000 17 70 124

Adresse for betaling
og abonnement:

Døves Blad
Fagerborggaten 12, 0360 Oslo

Regnskap:
Døveprosten i Norge

Ekspedisjon:
Designtrykkeriet AS, Bergen

Ansvarlig redaktør:
Fung. døveprost Roar Bredvei

Redaksjonssekretær:
Eyolf Berg

Mob. 91 17 65 37
E-post: ebe@ebe-data.com

Alt stoff til bladet sendes
redaksjonssekretæren på e-post.

Layout
Andata (post@andata.no)

Frist for stoff til bladet:
15. februar - 1. mai

15. august og 15. november

Annonsepriser:
Kontakt utgiveren

Fagerborggaten 12, 0360 Oslo

Døvemisjonsarbeidet
på Madagaskar

Støtt innsamlingsaksjonen
for døve på Madagaskar

Døvemisjonen
Døvekirken

Fagerborggaten 12, 0360 Oslo

Bankgiro:

6029.09.52959

Forventninger
Feiringen av Olsok til minne om Hellige 
Olav har tradisjonen tro vært markert i 
de fleste av våre menigheter også denne 
sommeren, og da oftest i samarbeid med 
andre menigheter. I Trondheim og det 
nordenfjelske ble det markert med at 
forestillingen ”Spelet om Heilag Olav” på 
Stiklestad ble tegnspråktolket. Den hellige 
Olav har i nesten 1000 år stått som sym-
bol for et helt folks og enkeltpersoners 
forventninger til Gud, Kristus og kirken. 

Hver sommer samles ungdommene i døvemenighetene til ungdomsleir, 
denne sommeren i Sandefjord i Vestfold. Ungdomstiden er en sårbar 
tid der barnets forventninger møter voksenlivet. Og nå er sommeren 
gått over i en høst som mange har forventninger til. De som tydeligst 
gir uttrykk for disse, er alle de barna som denne høsten har begynt i 1. 
klasse på skolen. Når vi ser inn i et forventningsfullt barneansikt på vei 
til første skoledag, blir vi alle så berørt og ønsker mest av alt at barnets 
forventninger skal bli oppfylt, og at de ikke må bli skuffet.

Denne sommeren er også barn blitt båret til dåpen i våre menigheter. 
Foreldrene har store forventninger for sitt barn og for hva troen og kir-
ken barnet blir døpt inn i, kan bety for dette barnet når det vokser opp. 
Foreldrenes, barnets og ungdommens forventninger skal også møtes av 
kirken. 

Fra og med 2010 har Døvekirken fått tildelt betydelige ressurser til 
tros opplæring. I den enkelte menighet og nasjonalt vil det denne høs-
ten settes i gang et stort planarbeid i menighetene. Du som nå sitter 
med høstens utgave av Døves Blad, har all grunn til å ha forventninger 
til trosopplæringen og til kirken. Gjennom spørreundersøkelser og 
gjennom høringer har mange allerede gitt uttrykk for sine forventnin-
ger. Disse er sammenfattet i en nasjonal plan for trosopplæring i Døve-
kirken. 

For at forventningene du har i din menighet, skal innfris, kan det hende 
du skal spille dem inn. Og for at forventningene skal innfris kan det 
hende at noen også utfordrer deg og meg på hva vi kan bidra med. Det 
er sterke tradisjoner i døvemiljøet og i Døvekirken for dugnad og fri-
villighet, en viktig forutsetning i en vellykket trosopplæring.

Gjennom at vi er tydelige på egne forventninger og samtidig er åpne 
for at det også kan forventes noe av oss, kan forventninger møtes og 
innfris! 

Lykke til og god høst!

Roar Bredvei
døveprost
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Ann-Mari Stendahl ble 
født 11/10-1930 og døde 

21/7-2010
Ann-Mari var til stede ved mange 
arrangementer i døvekirken, ja, 
egentlig de fleste. Den tiden hun 
bodde i Suhms gate, var hun ofte 
med på andaktene tirsdag morgen. 
Hun var trofast på gudstjenestene. 
Det var bare familien eller hytta som 
kunne holde henne borte fra dem. 
Ofte pyntet hun og gjorde det fint i 
døvekirken. Det gjorde hun alltid på 
Åpent hus som hun kom trofast til 
og også satt i styret for. Det er ikke 
så fint nå etter at hun ikke lenger 
kunne være med. Vi savner de fine 
detaljene hun ordnet til. Hun gjorde 
ofte ting anonymt, men hennes umis-
kjennelige preg skinte gjennom, så 
anonym kunne hun ikke alltid være. 
Hun var også en av dem som var med 
og arrangerte Åpent hus fra begyn-
nelsen av.
Hjertebarnet hennes – her i døvekir-
ken – var likevel basaren. Hun var 
i alle år en drivkraft i basaren. Hun 
var uten tvil den som skaffet flest 
gevinster til basaren, og kanskje den 
som tok flest lodd – ikke bare til seg 
selv, men til alle i familien, hytta in-
kludert. I tillegg var mange i familien 
trofaste loddkjøpere – og vinnere. 

Stor var gleden da hun endelig vant 
sykkelen. Den skulle til hytta, men 
dessverre var det så sent at hun ikke 
fikk brukt den så mye. Det begynte 
å bli vanskelig å være på hytta for 
henne den tiden. Hun var raus med 
hytta også. Vi hadde styremøte for 
Åpent Hus der, og hun ville gjerne at 
vi skulle gjenta det – et koselig sted 
der hun virkelig følte seg hjemme.
Familien betydde veldig mye for 
Ann-Mari. Barn og barnebarn, søs-
ken og deres familier opptok henne. 
Hun var nok heldigere med familie 
enn mange i våre dager. Hun viste 
tydelig at hun var opptatt av dem, 
men hun utleverte dem ikke.
Hun var et intenst menneske. Ikke 
alt hadde vært greit for henne. Hun 
følte det nok litt bittert at hun ikke 
hadde fått lære tegnspråk før hun 
var over 50 år gammel. Hun hadde 
en fot i mange leire. Hun var veldig 
flink til å oppfatte og snakke med 
hørende. Hun var en flittig bruker 
av teksttelefon og sms, inntil synet 
satte en stopper for dét den senere 
tiden. Hun snakket gjerne selv når 
hun brukte teksttelefon; ikke alt gikk 
skriftlig.
Hun hadde en sterk rettferdighets-
sans, hun var glup, men følte nok 
at mye gikk henne forbi. Det kunne 
gjøre henne irritert og lei seg. Døve 

Trondheim får sitt tegnspråksenter i september

Minneord om Ann-Mari Stendahl

– og det blir åpen dag torsdag 9. 
september fra kl 12. Kom og se hva 
senteret inneholder!

Gamle Døves Aldershjem har vært 
under grundig oppussing og omar-
beiding siden juni i fjor. Stiftelsen 
Signo Midt-Norge i samarbeid med 
Signos Hovedstyre har stått for dette 
store løftet for å gi Trondheim sitt 
eget tegnspråksenter.  I 3. og 2. etasje 
er det hybler og leiligheter for døve 
som trenger eller har best av et kol-
lektiv rundt seg.

får ikke alltid mulighet til selv å 
velge hva som skal tilflyte dem. Det 
vil alltid være slik at det må gjøres 
et utvalg. Alt kan ikke oversettes 
og formidles. Hun ville helst ikke 
gå glipp av moe, men ingen kan få 
med seg alt, så det ble både slitsomt 
og frustrerende for henne mange 
ganger.
Nå er hun død, og det ble en verdig 
begravelse i Nordstrand kirke 29. 
juli 2010. Roar Bredvei forrettet, 
og familien hadde minneord. Vi vil 
minnes Ann-Mari lenge i døvekirken 
i Oslo og savne hennes nærvær. Fred 
over hennes minne.

Randi Andresen

Aktivitet
I første etasje er det først og fremst 
et stort møterom som en håper å fylle 
med aktivitet.  Senteret er meget 
sent ralt plassert i byen – Klostergaten 
60 like ved St Olav Hospital med 
gode kommunikasjoner til resten av 
byen. Døvekirken vil også ha mange 
av sine aktiviteter her – slik som 
konfirmantundervisning, hyggetreff 
og menighetskvelder.

Kontorer
Menighetens kontorer vil ligge i 
den fløyen som vender ut mot Klos-
tergaten – den opprinnelige del av 
bygget. I slutten av august flytter vi 
fra Rødbygget og til Klostergaten 
60. Også Døveforeningen og Signo 
Midt-Norge får kontorer i bygget

Velkommen 9. september til en rund-
tur i bygget. Les mer det nye tegn-
språksenteret på http://www.signo.
no/Virksomhetene/Signo-Midt-Nor-
ge/Tegnspraksenter-i-Klostergata/
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Tradisjonen tro arrangerte Døves menighet i Bergen 
hagefest i forbindelse med en gudstjeneste før sommer 
ferien. Denne gang var det litt vemodig fordi det også 
var avskjed med kirketjener Anette Mortensen. Hun har 
jobbet i menigheten i en årrekke, først i SFO, senere som 
kirketjener og poesiarbeider. Nå flytter hun og familien til 
Vestfold; det er grunnen til at hun slutter. Hun fikk gave 
og mange gode ord for innsatsen, både fra menigheten 
og fra fellesrådet.

Familien Mortensen Kausanrød.

Leder i menighetsrådet Nabi Kaupinnen og døveprest Lars Hana 
overrakte gave.

Norunn Kalvenes og Rune Anda sørget for grillmat.

Hagefest med avskjed for kirketjener

Besøkstjeneste 
i Døves menighet 
i Bergen
Vi er i forskjellige faser i livet: en tid ønsker vi 
besøk, en tid kan vi selv besøke andre. Diakoni-
utvalget i Bergen ønsker å få med flere i en aktiv 
besøkstjeneste.

Hvem kan få besøk?
ALLE uansett livssyn i den grad det er kapasitet
Hvem kan gå på besøk?
Mennesker som ønsker å være en del av 
kirkens diakonale arbeid
Besøkerne har taushetsplikt, blir kurset og får 
veiledning

Besøkerne kan
Komme hjem til deg og slå av en prat
Lese i Bibelen og samtale om tro og liv
Dele et måltid med deg
Lese avis eller bøker
Gå en tur med deg
Formidle kontakt med 
prest/diakon hvis det er ønsket

Besøker kan ikke
Erstatte tjenester fra det offentlige, men kan 
opprette kontakt 
Utføre ”vaktmestertjenester” i hjemmet
  
Er dette noe for deg?
Ønsker du besøk?
Ønsker du å besøke 
andre?
Kontakt døveprest 90 11 36 82
Send e-post til: lars.hana@dovekirken.no
Eller send brev eller kort til: 
P.b. 2305 Hansaparken, 5828  BERGEN
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For første gang i historien ble det arrangert et 
nordisk møte for kateketer/undervisningsstillin-
ger og diakoner som arbeider med døve. Møtet 
fant sted i vakre Uppsala nord for Stockholm i 
perioden 26.-28.mai 2010. På møtet deltok ca. 20 
deltakere fra Sverige, Finland og Norge. Fra Norge 
deltok denne glade gjengen (bildet over).

Fra venstre: Gunn Heidi Dybdahl (kateket), Randi Andresen (diakon), 
Anne Marie Sødal (kateket), Øyvind Aspen (kateket) og Ann Karin 
Voldsund (trosopplærer)

Programmet inneholdt 
også liturgiske morgen-
samlinger og en flott av-
slutningsgudstjeneste i 
den fantastiske domkirken 
i Uppsala. Vi var på tur i 
Uppsala by hvor vi blant 
annet fikk guidet omvis-
ning i Domkirken. Etterpå 
dro vi ut til Gamle Uppsala 
som er et historisk sted fra 
vikingtiden. Her var det 
mange skatter og et nyde-
lig område som vi ikke vil 
glemme med det første. Vi 
glemmer heller ikke at vi 
bodde på Hotell Linnè som 
ligger vegg i vegg med den 
vakre hagen til Carl von 
Linnè (1707 – 1778). Han 
bodde i Uppsala og var en 
meget kjent naturforsker 
og lege. Han klassifiserte 
alle dyre- og plantearter 

Så flott var det i Gamle Uppsala! Ann Karin og Anne 
Marie sikret seg bilder av de gamle gravhaugene.

som var kjent på hans tid. 
Det klassifiseringssystemet 
han fant opp, er senere ut-
videt og ligger i prinsippet 
til grunn også for moderne 
klassifisering av både dyr 
og planter.
Vi som var med til Uppsala, 
er takknemmelige for at 
dette nordiske samarbeidet 
nå er etablert. Det mest 
verdifulle på slike møter 
er kontakten som knyt-
tes mellom mennesker på 
tvers av landegrenser og 
profesjoner. Det er veldig 
meningsfullt å være en del 
av et slikt fellesskap. Vi 
gleder oss allerede til neste 
møte som skal arrangeres i 
Norge i 2012!! Vi håper på 
like gode dager sammen 
da.

Gunn Heidi Dybdahl

Historisk møte for kateketer 
og diakoner i Uppsala

Temaet for møtet var Lost 
Identity eller Tapt identitet, 
som vi ville sagt på norsk. 
Den første dagen handlet 
om vår identitet som ansat-
te i en døv kontekst og om 
forholdet mellom kirkelig 
undervisning og diakoni. 
Den andre dagen handlet 
om døv identitet, og den 
døve psykologen Sven-

Erik Malmström hadde et 
interessant foredrag om 
dette temaet. På møtets 
siste dag var fokuset på 
identitet i Bibelen og vår 
identitet som kristne. Inni-
mellom innlegg og fore-
drag hadde vi også gode 
gruppesamtaler på tvers av 
profesjonene. Det var både 
interessant og givende. 
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TEGNSPRÅKRETREAT
UTSTEIN PILEGRIMSGÅRD 11. – 13. JUNI

Døves menighet i Bergen arrangerte retreat på Utstein pilegrimsgård fredag 11. – søndag 13. juni. Pile-
grimsgården ligger like ved Utstein kloster på Mosterøy i Ryfylke. 6 deltakere fikk en fin helg med felleskap, 
refleksjon og bønn. Så vidt vi vet er det første gang det arrangeres retreat tilrettelagt for døve i Norge. 
På søndagen fikk vi bruke klosterkirken på Utstein kloster til gudstjeneste. Hit kom også en stor gruppe 
fra døves menighet i Stavanger. De ble også med på grilling på pilegrimsgården etter gudstjenesten.

Vegen til Utstein pilegrimsgard Vi ble ønsket velkommen med blomster i vinduet

Andaktsrommet.
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Smøla-treffet
16. – 18. juli var 74 personer med på døvetreff på Smøla. Vertskap var Marta og Toralf 
Ringsø, og lokalt gjorde Bjørg Råket Træthaug en formidabel innsats. Resultatet var en 

svært vellykket helg som i tillegg ble velsignet med godt vær.

Toralf Ringsø har sin bakgrunn 
fra Smøla, og lørdag formiddag 
ble det en fantastisk tur med båt 
til hans barnsdoms øyer Ringsøya 
og Kjønnøya. ”Nærmere paradis 
enn dette kommer man ikke,” sa 
skipperen på en av båtene.
Spillet ”Fru Guri av Edøy” lørdag 
kveld ga også mye, ikke bare 
fordi det var fint vær og utmerket 
tegnspråktolkning, men fordi 
innholdet handlet om viktige mel-
lommenneskelige forhold, om tro 
og tvil.
Søndag var det gudstjeneste i 
Brattvær kirke der Toralf er døpt. 
Etter gudstjenesten var det minne-

tale over Ole Edevardsen Raaket. 
Han var døv og er en av personene 
som har navn på minnestøtten 
over fiskere som er omkommet 
på havet. Den står ved kirken. 
Vi kjenner Raaket gjennom brev 
han sendte til Døves Blad i årene 
1907 - 10. Han var opptatt av at 
døve må ha samme muligheter 
som andre, og at døvhet ikke 
trenger sette grenser. Han reiste 
noen år til USA, men kom tilbake 
og var med på fiske sammen med 
broren.
I 1912 skjedde tragedien: Ole 
omkom på sjøen. Han ble bare 31 
år gammel. Han var på fiske i en 
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Smøla-treffet

tremanns båt sammen med broren Rudolf Edevardsen 
og Leonard Aneus Hjelkrem. Alle tre omkom.
Deres far skrev: Så jeg må kaste all min sorg på Gud, 
som kan bære den. Det står: velt din vei på Herren og 
stol på ham, han skal gjøre det. Det er ingen annen å gå 
til for å få trøst og råd enn til Jesus.

Toralf Ringsø la ned blomster, og representanter fra 
Raakets familie var til stede.
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Årets tema var Friendship, et 
flott og spennende tema som 
handler om vennskap, og vi 
fulgte Peter, en av Jesu disipler 
gjennom hans vennskap med 
Jesus. Vi lærte hva vennskap 
betyr, og hva som skjer hvis 
noen svikter. 

I år ble det mye opplevelser for 
oss alle. Det ble flåtebygging 
for ungdommene, en morsom 
oppgave som var ikke så lett å 
gjennomføre men det ble bare 
smil og latter på alle selv om 
det regnet mye den dagen. Vi 
dro på aktivitetsparken "Høyt 
og Lavt" i Lardal, og der fikk 
folk virkelig bruke fysikken 
og evnene til kommunikasjon 
og samarbeid, noe som var 
en flott utfordring! Og dagen 
etter satte fotsporene våre i 
Strømstad i Sverige der vi tit-
tet rundt og spiste god mat. 
For noen var dette første 
gangen de var i Sverige. Lør-
dagen fikk vi smake hvordan 
det var å være på sjøen den 
gangen alle båtene var av tre 
og hadde seil. Vi ble med ut i 
en virkelig flott, gammel båt 
og fikk en opplevelsesrik tur 
mellom alle små øyene. Vi 
stoppet også på en strand og 
fikk badet litt. 

Uken gikk fort med mye lat-
ter, diskusjoner og samtaler. 
Dette var lærerikt for mange. 
Alle dro hjem med smil og 
nye venner. 

Takk for en flott uke sammen 
alle sammen!! Og håper vi 
sees igjen!

Katja

Døvekirkens ungdomsleir 2010

10.-15. august var 23 mennesker samlet til ungdomsleir på et flott sted som heter Knattholmen i 
Sandefjord. Vi opplevde en flott og spennende uke og hadde både med gode minner hjem igjen og 
fått en rekke nye venner da leiren var ferdig. 

Seniorprest Terje J. Johnsen.

Spørsmål:
1. Hva synes du om ung-

domsleiren?
2. Hva synes du om Høyt og 

Lavt?
3. Hva synes du om turen til 

Sverige?
4. Hva synes du om 

Workshop’ene på leiren?
5. Hva er dine beste minner 

fra leiren?

Svar:
Ane Serine Dimmen:
1. Jeg synes det er veldig gøy og 
veldig bra. Ikke noe negativt og 
mye latterkramper!
2. Var litt nervøs i begynnelsen 
men er glad for at jeg klarte å 
gjennomføre. Det var kjempe-
gøy!
3. Det er kjempekoselig å være 
der. Var med 5 venner og gikk 
rundt i byen. Skulle være på spa 
men det var fullt der. 
4. Det er greit nok.
5. Beste minner er latterkramper 
på båtturen tilbake til Sandefjord 
fra Strømstad. 

Elisabeth K. Hadland:
1. Det er kjempe gøy, og jeg synes 
at flåtebygging var det beste, for 
jeg har lært mye av dette. Det 
er også gøy å bli kjent med nye 
folk i leiren. 
2. Jeg var litt nervøs i begyn-
nelsen, men etter hvert ble det 
bedre. Krav på balanse og zipline 
var det beste, synes jeg. Utsikten 
mot elva var det vakreste jeg 
har sett!
3. Det er første gang jeg dro til 
Sverige. Strømstad er en liten 
og fin by. Spiste på en italiensk 
restaurant. 
4. Det er gøy, men synes at inn-
samlingen til Madagaskar (ameri-
kansk auksjon) var den beste. 
5. Jeg synes at alle dager var bra. 
men synes at Sverige-tur, ameri-
kansk auksjon, Høyt og Lavt + 
flåtebygging var aller best. 

Stine J. H. Vartdal:
1. Jeg har det fint; det er veldig 
morsomt her. Jeg har blitt kjent 
med mange døve, og jeg er selv 
tunghørt. 
2. Høyt og Lavt var veldig mor-
som, litt skumle baner men 
greit. 
3. Det var morsomt der, god 
mat. Jeg kjøpte meg ikke mye 
på båten. 
4. Workshop var morsomt det. 
5. Da vi var på Høyt og Lavt. 

John Eric:
1. Meget greit, hyggelig å møte 
nye folk og tilbringe tid sammen 
med venner. 
2. Jeg nøt hver sekund; alt var 
topp bortsett det faktum at jeg 

mistet en god del personer av 
syne. Derfor tilbrakte meste-
parten av tiden med én person 
om gangen. 
3. Det skjedde ikke så mye for 
meg. Hyggelig båttur, men den 
dagen var den tregeste. 
4. Workshop er gøyale og greie, 
spesielt når vi jobber sammen; da 
blir det mere moro enn når det 
er soloarbeid. 
5. Det må være dagen vi dro til 
Høyt og Lavt; der var det så mye 
som skjedde, og jeg sov godt om 
natten. 

Christoffer R. Sennet:
1. Gikk litt i bakker og daler. 
Noen ganger var jeg optimalt 
aktivisert, men andre ganger 
syntes jeg at det ikke gikk så bra. 
For det meste ble jeg optimalt 
aktivisert. 
2. Det kjekkeste jeg har vært på! 
Ok, ikke det kjekkeste men det 
er på min topp 10. 
3. Koselig, jeg kjøpte to svenske 
bøker. God pasta fikk jeg og, selv 
om de rotet med bestillingene. 
4. Spesielt, ikke mitt favoritt tid 
akkurat. 
5. Fritiden, uten tvil. 

Daniel og Kenneth:
1. Leiren er vi fornøyd med og 
uten har vært helt greit. 
2. Høyt og Lavt var helt 
 KONGE! 
3. Turen til Sverige var helt OK. 
4. Varierte og kjekke oppgaver i 
Workshop
5. Beste minner er Høyt og Lavt, 
tur til Sverige, seilbåt (vikingskip) 
og flåtebyggingen. 

Intervju med noen av leirdeltakerne
Intervjuere: Linda Veronica Steinsbø og Ingrid Grønning By
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Noen av oss vågde oss opp i 2.etasje der vi fikk flott ut-
sikt over åker og eng og alle golfbanene vi passerte. Vi 
følte det nesten som om vi kjørte bussen selv. På veien 
til fredsminnesmerket, Morokulien, mellom Norge og 
Sverige fikk vi servert kaffe, og Trines hjemmebakte 
muffins som smakte svært godt. Åpent Hus-komiteen 
hadde planlagt godt. 
Ved minnesmerket stoppet vi og tok gruppebilder og så 
på verdens minste grensebro mellom to land. 
Turen gikk videre over grensen til Sverige, til kjøpesen-
teret i Charlottenberg for litt svenskehandel før vi dro 
tilbake til Norge. Middagen ble inntatt på golfklubben 
i Kongsvinger der Bjørg Braathens datter tok godt imot 
oss. 
Før middag holdt døveprest Sunniva andakt om å ta 
vare på hverandre nå i sommer. Sommeren er for noen 
forbundet med glede og lys, mens andre føler seg svært 
ensomme og liker ikke sommerferien like godt. Det er 
viktig at vi alle prøver å støtte og hjelpe hverandre slik 
at fellesskapet mellom oss blir godt for alle.
Middagen var kyllinggryte med ris, salat og bagett som 
smakte veldig godt. Huset restauranten holder til i, er helt 
nytt og ligger nydelig til inni skogen med store vinduer 
som slipper lyset inn. Vi koste oss og fikk tid til en prat 
i solveggen ute etterpå. Noen prøvde seg også litt med 
golfkølla!
Fra Kongsvinger gikk veien ubønnhørlig hjemover – til 
tross for at mange av oss var enige om at med så hyg-
gelige turer kan vi gjerne bruke hele dagen på å være 
på tur. Mange synes det er godt å kjøre rundt og se litt 
av vårt vakre land – fra både første og andre etasje i en 
behagelig buss.
Selvsagt er det alltid mye mer vi kunne sett når vi først 
var på tur. Festningen ved Kongsvinger kunne vært in-
teressant. Det samme gjelder Magnor glassverk. Det er 
imidlertid viktig å ikke putte for mye inn på én dag. Og 
vi trenger jo turmål senere også. 
Sunniva

Innholdsrik tur med Åpent Hus
Torsdag 17. juni dro Åpent Hus på tur til Morokulien

Vi var ca. 20 personer som møttes til tur på Oslo S kl. 9. 
Bussen som svingte inn for å ta oss med på tur, var en 
dobbeltdekker (2 etasjer!), noe vi lo godt av. Men dermed 
fikk jo alle svært god plass til seg selv og tingene sine – 
noe som for enkelte kom godt med på tilbaketuren.
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  KALENDER 
Østenfjelske distrikt 
høsten 2010
Velkommen til visuell gudstjeneste 
med poesi, ballett, variert musikk 
og nattverd. Etter gudstjenesten 
inviteres det til kirkekaffe eller annet 
hyggelig samvær. Gudstjenestene 
stemmetolkes.

Gudstjenester i Oslo Døvekirke:
Høymesse 12.09.10 kl. 11.00 
Høymesse 10.10.10 kl 11.00 
Barnas dag og konfirmantpresenta-
sjon 24.10.10 kl. 11.00 
Allehelgensgudstjeneste 07.11.10 
kl. 18.00 
Lysmesse 28.11.10 kl. 18.00 
Høymesse  12.12.10 kl. 11.00 

Gudstjenester i Vestfold:
Gudstjenestelisten for Vestfold er ikke 
ferdig ennå. Følg med i kalenderen på 
www.dovekirken.no/oslo.

Gudstjenester i resten 
av distriktet:
Søndag 12. september kl 11, Strøms-
godset kirke: Gudstjeneste
Søndag 26.september kl. 11: Døves 
Dag-gudstjeneste i Sarpsborg. Se 
egen annonse.
Torsdag 21. oktober kl 18, Porsgrunn 
døveforening: Høstgudstjeneste. 
Elever fra Myrene skole deltar. 

terpå i kirkekjelleren (salg av Bacalao 
m.m.).
Søndag  16 .oktober,  k l .1100:             
Gudstjeneste i Volsdalen kirke.
Søndag  31 .oktober,  k l .1100:             
Gudstjeneste i distrikt (foreløpig 
ikke bestemt)
Søndag 21.november, kl.1100:          
Gudstjeneste i Metodistkirken i 
Ålesund, samarbeid med Volsdalen 
menigheten og Metodistkirken. Kir-
kekaffe.

Åpen Kirke
Prat, mat, tombola og lystenning. Ta 
gjerne med en gevinst.
Følgende onsdager kl.11-14 i Volsda-
len menighetshus i Ålesund:
1.september /  29.september / 
3 .november  /  1 .desember  og 
15.desember.

Åpen Kirke, Molde Domkirke
Prat, mat, tombola og lystenning. Ta 
gjerne med en gevinst.
Følgede tirsdager, kl.17-20 i Molde 
Domkirke (under kapell på nord-
siden):
14.september  /  9 .november / 
7.desember

Søndag 24. oktober 2010 kl. 
11.00 – 14.00 er det Barnas 
Dag i Oslo Døvekirke.
Først møtes vi til gudstjeneste 
kl. 11 hvor vi leser spennende 
historier fra Bibelen, tenner lys 
og ber for dem vi tenker spesielt 
på. De nye konfirmantene er 
også med denne dagen, så hele 
menigheten kan se hvem de er, 
og vite hva de heter. De skal 
også få Konfirmantbibelen som 
de skal bli godt kjent i gjennom 
konfirmantundervisningen.

4-åringene skal få Kirkeboka. 

Etter gudstjenesten skal vi spise 
litt, og så er det ulike aktiviteter 
for store og små. Alle er hjertelig 
velkommen til en hyggelig dag i 
Døvekirken for store og små. 

Døves Dag 2010:
Døves dag blir i år arrangert i 
Sarpsborg. Vi drar med buss fra 
Hotell Opera i Oslo kl. 09.30. I 
Sarpsborg blir det gudstjenesten 
enten i kirkeruinen av St. Nikolai-
kirken i Sarpsborg sentrum eller 
i Olavskapellet på Borgarsyssel 
museum. Etter gudstjenesten 
håper vi å få en omvisning på 
museet som har en spennende 
samling gjenstander knyttet til 
vikingtiden og Olav den hellige. 
Deretter spiser vi en bedre middag 
før kursen settes hjemover igjen. 
For mer info, se www.dovekirken.
no/oslo.

Program for ungdomsklub-
ben i Oslo Døvekirke høsten 
2010:

8/9 Bli kjent med NRK    
6/10 Innendørsklatring    
20/10 Sosial kveld    
3/11 Gocart    
17/11 Sosial kveld    
1/12 Svømming    
15/12 Nissegrøt 
 
NB! Det kan skje endringer 
i programmet, så følg med i 
kalenderen på 
www.dovekirken.no/oslo

Hyggetreff i Storhamar Kirke
Siste onsdag i hver måned kl. 
11.00. Datoer: 29/9, 27/10 og 
24/11.

Hyggetreffene i Storhamar Kirke 
er et samarbeid mellom Storhamar 
menighet og Døvemenigheten. 
Både hørende og døve deltar.

Døve prest eller -diakon er med 
på alle møtene, og det kan være 
en mulighet for besøk hos noen 
som trenger det, etter hyggetref-
fet.  Derfor er vi interessert i å få 
vite om noen er syke, eller vil ha 
besøk av andre grunner, hjertelig 
velkommen!

Åpent hus i Oslo Døvekirke
Åpent hus i Døvekirken an-
nenhver torsdag kl. 11.30 (like 
ukenumre).
Faste poster: andakt, god mat og 
hyggelig prat.

Program høsten 2010:
26/8 Pilegrimstur til Syria. Lys-

bilder v/Eyolf Berg    
9/9 Tur til UBM (Universitetet 

for miljø og biovitenskap). 
Se egen kunngjøring med 
påmelding!    

23/9 Om kildesortering    
7/10 Transvestisme v/ Janne 

Arntzen    
21/10 Nytt fra NDF. Om Døve-

forbundets framtid v/Hanne 
Kvitvær    

4/11 Om Bjørvikatunellen v/ 
Carl Gabrielsen, Statens 
Vegvesen    

18/11 Ål Folkehøyskole v/ Berg-
lind Stefansdottir    

2/12 Adventsfest  (NB! Kl. 
12.00!) Påmelding til randi.
andresen@dovekirken.no 
eller sms til 90 05 08 69 
innen26/11     

16/12 (Ikke fastsatt ennå)  
NB! Forbehold om forandringer 

i programmet. Husk derfor 
å titte innom kalenderen på 
dovekirken.no/oslo  for å 
få med deg de siste oppda-
teringene.

Vestenfjelske distrikt
GUDSTJENESTER HØSTEN 
2010 I BERGEN DØVEKIRKE:
29. august kl 11: Gudstjeneste. 
Innsettelse av trosopplærer ved dø-
veprost Roar Bredvei m.fl.
12. september kl 11: Gudstjeneste 
ved Lars Hana. Tegn til tale-/skri-
vetolk
26. september kl 11: Gudstjeneste 
ved Trygve Sæthre Stabrun.
10.oktober kl 11: Gudstjeneste. 
Trygve Sæthre Stabrun
24. oktober kl 11: Gudstjeneste. 
Lars Hana.
7. november (Alle helgens dag) 
kl 18 ved Lars Hana Tegn til tale-/
skrivetolk
28. november (Første søndag i ad-
vent, fireårsbok) kl 11: gudstjeneste 
ved Trygve Sæthre Stabrun

PUSTEROMS-
GUDSTJENESTER
er en enklere gudstjenesteform 
med vandring i kirkerommet og 
en kort nattverdsliturgi.

Disse gudstjenestene er på ons-
dagskvelder kl 18:

20. oktober ved Lars Hana.

17. november ved Trygve Sæthre 
Stabrun.

Nordenfjelske distrikt
Trondheim Døvekirke
Gudstjenester:
29. august kl.18
12. september kl.12 på Døvehytta
26. september kl.18
10. oktober kl.11
24. oktober kl.18 Konfirmantpresen-
tasjon og innsettelse av kateket
7. november kl.11
28. november kl.18 Lysmesse
12. desember kl.11
24. desember kl.15

Hyggetreff og menighetskvelder i 
Klostergt. 60:  Tirsdager
14. september kl.11
12. oktober kl.11
26. oktober kl.19
9. november kl.11
23. november kl.19
7. desember kl.11

Gudstjenester 
i Tromsø Døvekirke:
Det er vanligvis gudstjeneste  i 
Tromsø Døvekirke siste søndag i hver 
måned. Merk spesielt gudstjenesten 
siste søndag i november: Lysmesse.
Gudstjenestene annonserer i kalen-
deren på http://www.dovekirken-
trondheim.no/.

MØRE:
S ø n d a g  2 2 . a u g u s t ,  k l . 11 0 0 :               
Gudstjeneste i Fjærland kirke (Sogn 
og Fjordane) i forbindelse med Døve-
stevne for Møre og Bergen.
Søndag 5.september,  kl .1100:           
Gudstjeneste i Volsdalen kirke, natt-
verd, kirkekaffe.
Søndag 12.september, kl.1400:         
Friluftsgudstjeneste på Storsetra i 
Engesetdalen. Samarbeid med Borg-
und menighet. Salg av grillmat.
Søndag 19.september, kl.1400:         
Gudstjeneste i Volsdalen kirke (tol-
ket av Tolketjenesten), innsettelse av 
ny sogneprest i Volsdalen menighet, 
kirkekaffe.
S ø n d a g  3 . o k t o b e r,  k l . 11 0 0 :               
Gudstjeneste i Molde domkirke i 
forbindelse med Døves Kulturdager. 
Samarbeid med Molde domkirkes 
menighet. Trolig kirkemiddag et-

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
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NORDENFJELSKE 
DØVEDISTRIKT

DØVES MENIGHET, 
TRONDHEIM

www.dovekirken.no/trondheim 
Adresse : Pb 2802, 7432 Trondheim
Besøksadresse kirke,Klæbuveien 43
Besøksadresse kontor: Klostergata 
60
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 
Mobiltelefon 480 49 501
erik.gjengedal@dovekirken.no 

Ingrid Karlgård Moxness, 
daglig leder
Mobiltelefon 917 30 925

Johan Fjellestad, kirketjener
Teksttelefon 74 82 74 69
Erling Neergård, organist
Anne Marie Sødal, døvekateket
Mobiltelefon 906 44 665
anne.marie.sodal@dovekirken.no
Sonja Skogvoll
Mobiltelefon 920 46 139
sonja.skogvoll@dovekirken.no

DØVES MENIGHET, 
NORD-NORGE

Tromsø Døvekirke, Jadevegen 10, 
Kroken, 9022 Krokelvdalen

Arne Lundqvist, døvekapellan 
 Mobiltelefon: 991 66 940  
arne.lundqvist@dovekirken.no

Stiftelsen Signo

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

Liv E. Jettestuen, vik.sogneprest
Telefon direkte 23 33 43 21
Teksttelefon direkte 23 33 43 31
Mobiltelefon  979 65 226
liv.jettestuen@dovekirken.no

Sunniva J. Fisknes, døvekapellan
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
(permisjon fra 17. september)

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 -
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

DØVES MENIGHET, VESTFOLD

Terje J. Johnsen, seniorprest
Mobiltelefon 928 31 358
terje.j.johnsen@dovekirken.no

Eyolf Berg, 

fung. menighetssekretær
Mobiltelefon 911 76 537
eyolf.berg@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/Teksttelefon 51 56 60 88
doves.menighet.stavanger@
dovekirken.no

Jarl Åge Tjørn, døveprest
jarl.age.tjoern@dovekirken.no
Mobiltelefon 92 65 54 19

Petter Pettersen, daglig leder / 
menighetsarbeider
Mobiltelefon 48 10 55 58
Gunn Heidi Dybdahl, kateket
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

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:
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
Permisjon t.o.m. 31.08.11.

Asgeir Straume, vikarprest
Teksttelefon, telefon  55 51 96 83
Mobiltelefon 959 73 274
asgeir.straume@dovekirken.no

Anita Dalehavn, vik. rådgiver
Teksttelefon 23 33 43 30
Telefon 23 33 43 40
Faks 23 33 43 50
anita.dalehavn@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  
tirsdag (9-15) - onsdag (12.30-15) 
- torsdag (9-15).  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

Støtt våre annonsører!
Våre annonsører støtter oss!
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Også dette året arrangerte Døves menighet på Møre tur 
til Averøya i juni. Det er blitt tradisjon at Magne Gaustad 
og Solfrid Lid inviterer til lokalt døvestevne der. Magne 
har lagt det godt til rette på sitt hjemsted i Øksenvågen 
slik at det er mulig å overnatte her. I tillegg brukes også 
Solfrids barndomshjem til overnatting. 

I år var det for første gang 2 overnattinger. Fredag kveld 
var det kveldsmat hos Solfrid i Bådalen. Hyggelig når det 
er smekkfullt rundt bordet. Magne hadde med ny båt, og 
noen prøvde fiskelykka på fjorden.

Etter frokoster her og der var det tid for tur i praktfullt 
vær. Mot storhavet utenfor Øksenvågen ligger Rompa, en 
lang halvøy. Her var det en fin sti som var lett å følge, og 
medbrakt mat i fantastisk natur er alltid en vinner! 
På turen hadde vi følge av en flott svane. Den ville nok 
passe på fruen og reiret. Samtidig var den nysgjerrig og 
ville ha mat. Reidar fikk spesielt god kontakt med den, og 
da han klappet i hendene, kom den flygende over sundet. 
Det vakte allmenn munterhet da den prøvde å ta en jafs 
av skoen hans.

Vel tilbake fra turen var det tid for grilling utenfor fjøset til 
Magne. Her ble det også overbrakt gave til vertskapet.
Etter maten dro noen av oss til Bremsneshola - som 
virkelig er verdt å oppleve. Det er en naturlig åpning i 
fjellet med stor hall. Ikke bare det, men det er en ny hall 
i 2. etasje. Det er fascinerende å se hvordan naturen har 
gravd ut disse hullene.

Tur til Averøy

Søndag var det gudstjeneste i Kornstad kirke, og her var 
døveprest Odd Erling tolk. 
Så ble det middag på Kvernes, i et gammelt bedehus 
som nettopp var flyttet og omgjort til menighetshus for 
Kvernes. Her var det også kunstutstilling. Mange trodde 
først det var fotografier, men det viste seg å være malerier. 
Bjørg – søster til Solfrid – serverte nydelig kjøttsuppe, og 
senere på dagen vartet hun også opp med hjemmebakte 
kaker, bl.a. ”Verdens beste”! Det smakte nydelig, og hun 
fikk godord for alt hun hadde laget i stand for oss.
Bjørg tok oss også med til Kvernes museum der vi fikk se 
en god, gammeldags landhandel og gammelt skolerom, 
ikke så ulikt det mange av deltakerne kunne huske fra 
sin egen barndom. Det var også en utstilling som het 
”Gjenbruk og nøysomhet”. Tidene har virkelig forandret 
seg! Det var flotte utstillinger. Anbefales!

19 personer reiste fornøyd hjem til Ålesund, Molde og 
Trondheim. Takk for hyggelig samvær!

Astrid og Reidar Jakobsen, Trondheim.

Stor stemning i fin natur 
på Nordmøre
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Kirkelige handlinger
Døpte
Østenfjelske:

16/5 Ljan kirke: Malin Isabelle Sigurdssøn 
Johannessen
6/6 Nittedal kirke: Lina Nebbenes Løken
24/7 Ål Kyrkje: Storm Strøm-Mydland

Vestenfjelske:
2 dåp i Langevåg kirke 27.juni:  Sverre og 
Alfred Bjørnevik Olsen

Vigde
Østenfjelske:

24/7 Ål kyrkje: Gro Marie Mydland og 
Vegard Sveine
21/8 Ljan kirke: Anine Sigurdssøn Bernås 
og Geir Johannessen

Nordenfjelske:
10. juli: Anita Navelsaker og Tom Jonsson
31. juli: Jeanette Eline Steffensen og Atle 
Ørjansen

Døde
Østenfjelske:

4/6 Nedre Eiker kirke: Astrid Marie 
Sund
25/6 Mari Kirke (Ytre Enebakk): Otto 
André Berg
29/7 Nordstrand Kirke: Ann-Mari Sten-
dahl

Vestenfjelske:
Fredag 28.mai i Langevåg kirke:  
Robert Fiskergård

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

Nederst fra venstre: Miriam Sofie Holter Skuseth, Sondre Uteng Olsen og Kristian Rugseth
Øverst fra venstre: Silje Larsen og Henrik Thorvaldsen Johannesen sammen med kateket 
Øyvind Aspen (t.v.) og vikarprest Liv E. Jettestuen (t.h.)

Konfirmanter i Nordenfjelske distrikt våren 2010

Tromsø: 
Simen Domben Bårdsen og Marius Johansen 
ble konfirmert i Tromsø Døvekirke, torsdag 
13.mai 2010

Trondheim:
Sindre Westgård til venstre ble konfirmert i Lyngen kirke 13.mai, Thomas Olsen til høyre ble 
konfirmert i Honningsvåg kirke 30.mai, og de tre i midten, Mikal Fossen, Nina Hegdahl Solem 
og Isak Skåle Smistad, ble konfirmert i Trondheim døvekirke søndag 9.mai

Konfirmanter i Oslo Døvekirke 3/5-2010
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Presteordinasjon i Tromsø
«Bli i min 
kjærlighet» 

– Disse ordene 
fikk Arne Lund-
qvist med seg inn i 
prestetjenesten fra 
biskopen.

Kirken var pyntet i kjær-
lighetens farge og Arnes 
preken om Guds kjærlighet 
til menneskene utfoldet 
det samme temaet igjen. 
Her var det bokstavlig talt 
en rød tråd gjennom det 
hele. 

Det var en gammel drøm 
som gikk i oppfyllelse for 
Arne Lundqvist denne søn-
dagen – selv om han da han 
ble døv, ikke hadde tenkt 
seg at han som døv prest 
skulle bli banebrytende 
i norsk sammenheng. En 

annen som fikk sin drøm 
oppfylt på denne dagen, var 
Bjørn Sørensen som i alle 
år har bedt og håpet på at 
denne dagen skulle komme. 
Da ha la den røde stolaen 
over Arne skuldre, som 
tegn på at han var rettelig 
kalt og vigslet til prest, sto 
det for ham som et oppfyl-
lelsens øyeblikk. 

Selve ordinasjonsgudstje-
nesten ble båret oppe av 

vakkert tegnspråk, tegn-
språkpoesi, dans og et sam-
let, tydelig visuelt estetisk 
uttrykk. Sjelden har 2 timer 
gått så fort. Ordinasjonen 
samlet ca. 130 deltagere. 

Dette er mer enn døvekir-
ken i Tromsø kan romme, 
så gudstjenesten var lagt 
til Kroken kirke som døve-
menigheten arbeider nært 
sammen med, siden de 
holder til i samme bygget. 

Gjester var kommet fra 
både fjernt og nært for å 
feire dagen. Den danske dø-
vepresten Lise Lotte Kjær 
kom helt fra København 
og beriket gudstjenesten 
med sitt nydelige, danske 
tegnspråk

Etter gudstjenesten var 
det kaffe og et rikholdig 
utvalg av snitter og kaker. 
Det er all grunn til å takke 
alle dem som har bidratt til 
en meget vellykket sosialt 
samvær i etterkant. 

Arne fikk mang gode hil-
sener og gaver på veien 
inn i tjenesten, og han vet 
at han er både velkommen 
og ventet. Alt i alt var det 
en historisk dag, ikke bare 
for døvekirken, men for det 
norske døvemiljøet som 
helhet.


