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Andakten i dette nummer er skrevet av Marita Solberg Bjerke

Noen mener jeg er en smule gal, litt sprø 
– eller i alle fall ganske rar. Jeg er nemlig 

ofte blitt observert i treningstights, løpejakke 
og joggesko i fint driv langs veiene rundt der 
jeg bor, før klokka er sju på morgenen – som-
mer som vinter, i regn og morgensol og selv 
om temperaturen er ned mot -20. Hadde 
noen sagt dette til meg for ti år siden, ville jeg 
nok vært helt enig i at dette grenser mot gal-
skap. For jeg har aldri vært noen morgenfugl; 
det å komme seg opp er aldri gøy og krever 
sterk vilje i tøffe forhandlinger med meg selv. 
Men når jeg først har fått på meg klærne 
og kommet meg ut, er det deilig. Da er det 
verdt strevet. Det er deilig å våkne skikkelig 
og kjenne at kroppen fungerer i dag også. Og 
samme hva slags vær dagen møter meg med, 
kan det være praktfullt å være ute en tidlig 
morgentime. Mine sterkeste opplevelser av 
Guds nærvær har kommet nettopp da.
Vi er inne i åpenbaringstiden, tiden der Jesus 
tar fatt på sin gjerning og åpenbarer for 
menneskene hvem han er, og gjennom det 
viser noe av Guds herlighet. Gjennom ord 
og handling viser han oss at Guds herlighet 
har kommet ned på jorda. Gjennom taler, 
formaninger og liknelser og gjennom mektige 
gjerninger, under og tegn. Han sier han får 
kraft fra ham som har sendt ham, fra sin Far. 
For Jesus er Guds sønn. Ja, ikke bare det, han 
er fullt og helt Gud. I Det gamle testamente 
står det flere ganger om hvordan mennesket 
ikke kunne få se Guds herlighet, for det ville 
det ikke tåle. Nå er det annerledes. De som 
var rundt Jesus ”så hans herlighet, en herlig-
het som den enbårne Sønn har fra sin Far”, 
som Johannes skriver i begynnelsen av sitt 
evangelium. Nå kan menneskene få se Guds 
herlighet, og erfare at Gud er kommet nær. 
Han er der midt i blant dem. 
I dag er ikke Jesus her rent fysisk. Han går 
ikke rundt som det mennesket han var for 
2000 år siden. Men han er her allikevel. Han 
fór opp til himmelen, men han er her likevel, 
midt i blant oss, med Guds herlighet. Jostein 
Gaarder skriver i ”Julemysteriet” om engelen 
Efiriel som forteller at det hender at noe av 
himmelens herlighet kommer ned på jorden, 
for den har nemlig svært lett for å spre seg. 
Jeg tror han har helt rett. Vi må bare se den 
– og stole på den. Ser vi godt etter, er det 
ikke så vanskelig. Vi kan se det i naturen, i 

det fantastiske skaperverket 
som ingen annen enn Gud kan 
stå bak. Vi kan se det i Bibelen, 
vitnesbyrdet om Guds nærvær. 
Vi kan se det i alle kirkebygg som reist, og i all 
den kunst som er skapt til Guds ære gjennom 
historien. Og ikke minst kan vi se det når vi ser 
på menneskene rundt oss, og på oss selv. Vi er 
skapt i Guds bilde, og gjennom Jesu gave har 
vi en liten flik av Guds herlighet i oss. 
Senest i dag som denne andakten skrives, 
hadde jeg en tidlig morgentime i Guds 
nærvær. Klokka ringte nok en gang for tidlig, 
men ute var det stjerneklart, kaldt, bakken 
hvit av snø, trærne fulle av rim og en nesten 
full måne som kastet et strålende lys over et 
fantastisk vinterlandskap. Kroppen fungerte, 
og jeg kunne gå resten av dagen i møte full 
av energi. Det er kanskje galskap; jeg er kan-
skje ikke helt god, men hadde det ikke vært 
for det, så hadde jeg ikke fått oppleve Guds 
herlighet så nær på den måten. Jeg sier ikke 
at alle må gjøre som meg; vi er forskjellige 
og opplever ting forskjellig. Men oppsøk de 
stedene der du kan kjenne Guds nærvær! 
Eller se deg rundt, og se om den ikke er ak-
kurat der du er! Kanskje må vi tillate oss å 
være litt sprø, men jeg tror at der vi lar den 
himmelske herlighets galskap slippe til, der 
kan det skje store ting.

Herre, vi lovpriser deg
for skogen med sin skjønnhet,
for det milde draget i luften,
for gresset som dufter slik.

Herre, vi lovpriser deg
for skyene som seiler,
for rytmene i jordens liv,
for stillheten i natten.

Herre, vi lovpriser deg
for stjernene som blinker,
for den friske morgenen,
for duggdråper på blomsten.

Herre, vi lovpriser deg
for smaken av god mat,
for solen som går sin gang
og for hele livet du har gitt oss.

Ray Simpson, Din rytme, din bønn, 
overs. O. S. Bjørlykke, Verbum 2007
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Mathea -
Skole- og tros-
opplæring på 
tegnspråk  
i Elverum
 
I dette bladet blir vi kjent med 4 år gamle Mathea som bor på  
Elverum. Mathea utfordrer oss og samfunnet på at hun selvfølge
lig skal ha et tilrettelagt tilbud om opplæring på tegnspråk innen
for følgende områder som er hjemlet i lover og vedtak:

* Skoletilbud på tegnspråk
* Trosopplæring på tegnspråk

Skoletilbud på tegnspråk. I disse dager er forslag om nedleg
gelse av døveskoler igjen et brennbart tema. Mange husker den 
store demonstrasjonen i Oslo i 1990 da nesten 1.000 demonst
rerte under slagordet ”La døveskolen leve”.  Døveskolene med 
få eller mange elever sikrer levende tegnspråkmiljøer som også 
elever som velger å gå på sin lokale skole, kan komme til og 
være en del av jevnlig i løpet av skoleåret. Fredag 4. februar i år 
var mange igjen ute i Oslos gater for å argumentere for at døve
skoler ikke må legges ned.

Trosopplæring på tegnspråk. Stortinget har vedtatt at alle barn 
og unge mellom 0–18 år skal kunne få et tilbud om opplæring 
i sin tro. Det vil i praksis bety at tilbudet til barn og unge i alle 
døvemenighetene vil bygges vider ut for å sikre et levende tegn
språkmiljø i menighetene.
 
For Mathea i Elverum betyr dette at hun jevnlig vil få tilbud om å 
delta på trosopplæringsaktiviteter i Døvekirken i Oslo, og at også 
kateket og prest ved Døvekirken i Oslo vil komme til Elverum og 
samarbeide med Elverum menighet om tilbud som kan fungere 
optimalt for Mathea i hennes hjemmemiljø. 

Takk til Mathea som utfordrer både kirke og skole. 
Og vi stiller opp!

Roar Bredvei, døveprost.
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Juniorleir på Norefjell i Buskerud
14. – 16. januar arran-
gerte Døves menighet 
i Oslo og på Østlandet 
juniorleir på Nore-
fjell som ligger litt 
nord for Hønefoss. På 
programmet sto ulike 
aktiviteter som slalåm 
og livredningskurs 
fra Røde kors Hjelpe-
korps. Vi var 4 junio-
rer, 1 MILK’er og 1 
LiV’er samt 2 voksne 
ledere.

Turen fra Døvekirken til 
Norefjell med minibuss 
tok 1,5 time. Vel framme 
installerte vi oss i de to 
leilighetene vi hadde leid, 
den ene beregnet på 10 
personer og andre på 5, 
så vi kunne godt hatt flere 
deltagere.  Deretter sto 
pizza, brus og kveldskos 
på programmet. 
Lørdag var været dessverre 
ikke det aller beste. I fjel
let var det både tåke og 
kaldt. Tre av juniorene og 
den ene MILK’eren ville 
likevel kjøre noen runder 
i slalåmbakken, mens den 
ene av de voksne tok seg 
kort skitur. Resten av oss 
søkte tilflukt i kaféen ved 

slalåmbakken og koste oss 
med varm solbærtoddy. 
Etter lunsj var det tid for 
livredningskurset. Øyvind 
ledet og underviste om 
hvordan man skal opptre 
hvis man skal redde folk 
som blir tatt av snøras. En 
frivillig ble begravd under 
snø, og så fikk juniorene 
lære hvordan skulle søke 
med bambusstaver som 
de stakk ned i snøen. De 
brukte ikke lange tiden på 
å finne ”rasofferet”. Kurset 
ble avsluttet med at Øyvind 

gjennomgikk de 10 fjellvet
treglene. 
Etter en hektisk dag med 
mye program var det godt 
å slappe av på kvelden med 
mat, kortspill, underhold
ning og film.
Søndag morgen, etter at vi 
hadde spist frokost, fikk 
vi det travelt med å rydde 
rommene, for vi måtte være 
ute av leilighetene innen 
kl. 11. 
Været var fortsatt ikke stort 
å skryte av, og i stedet for å 
ta en ny runde i slalåmbak

ken valgte ungdommene 
å sette kursen hjemover 
hjemover. 
Selv om vi ikke var mange, 
ga både de unge og de 
voksne uttrykk for at de 
hadde hatt en kjempefin 
helg sammen, og at de ser 
fram til en ny leir neste år. 
Da håper vi at mange har 
hørt om årets leir og får lyst 
til å bli med. Skulle vi bli 
for mange til to leiligheter, 
finnes det flere, så velkom
ne skal dere være!
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Det er ikke rettferdig at over 
1 milliard mennesker i ver
den fortsatt lever i ekstrem 
fattigdom. Sammen kan vi 
kjempe for en fremtid uten 
fattigdom. Det handler om 
rettferdighet!

I Jes. 58, 610 står det blant 
annet at vi i fasten skal løslate 
dem som med urett er lenket, 
dele vårt brød med dem som 
sulter og la hjemløse komme 
i hus. Verdens fattigdom er 
enkelt synlig for oss i at noen 
sulter, andre gjør ikke, men 
de underliggende årsakene 
til økonomisk urettferdighet 
er kompliserte.

Bibelens budskap om faste 
utfordrer oss til å omsette 
tanker og ord til faktisk 
handling, og gjennom vårt 
engasjement og bidrag til 
Kirkens Nødhjelps fasteak
sjon kan vi virkeliggjøre 
Guds ord. Den norske kirke 
har hatt kampen for øko
nomisk rettferdighet på sin 
dagsorden i mange år, og 
vi er utfordret av det inter
nasjonale kirkefellesskapet 
til å arbeide med global 
rettferdighet.

Gjennom Kirkens Nødhjelps 
fasteaksjon 2011 oppfordres 
vi til å støtte kampen for 
økonomisk rettferdighet og 
for en fremtid uten fattig
dom. Fastetiden er vår ak
sjonstid i den norske kirke. 
Jeg oppfordrer derfor alle til 
å støtte Kirkens Nødhjelps 
fasteaksjon ved å ta godt i 
mot bøssebærerne, være med 
som bøssebærer selv og til å 
signere den beslutningspå
virkende kampanjen. 

Ole Chr. M. Kvarme
biskop i Oslo

Fastetid er aksjonstid

Gudstjenesten i Stavanger 
16. januar ble innledet med 
en stor nyhet som ble for
midlet av Laila og Elisabeth 
på en vakker måte ved at et 
lys ble tent, og følgende ble 
sagt: "Døveprest Jarl Åge 

Tjørn og hans kone Inger 
Helen er blitt foreldre til 
Erik som ble født i går, 
lørdag den 15. januar." Det 
var en nyhet som vakte stor 
glede i menigheten.

Tekst/Foto: Roar Bredvei

Jarl Åge er blitt pappa!
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Advent og juletid i Døvekirken i Oslo
Også i år har vi hatt mange arrangementer

i Døvekirken i Oslo i advent og juletiden.
Adventstiden startet med lysmesse 
1. søndag i advent, hvor konfirman
tene var viktige bidragsytere i guds
tjenesten. Denne søndagen var også 
avskjedsgudstjeneste hvor vi takket 
Kjell Omahr Mørk som nå har gått 
over i pensjonistenes rekker, for den 
lange og trofaste tjenesten han har 
hatt i Døvekirken gjennom nesten 
25 år. Kjell Omahr var dagens pre
dikant og hadde en flott preken med 
utgangspunkt Matteus 21,1—9.

Den årlige adventfesten for Åpent 
Hus ble avholdt 2. desember, og det 
var også i år stor deltakelse på denne 
hyggelige tradisjonen. Litt lengre ut 
i desember var det barnehageguds
tjeneste med besøk fra Voldsløkka 

barnehage, og det er alltid 
hyggelig når barnehagen er 
på besøk. De hadde blant 
annet med seg engler som 
de hadde laget, og hengte 
på juletreet i kirken. 

Så fikk vi skolebesøk hvor 
elevene var med på en jule
vandring rundt i kirkerom
met, med ulike stasjoner, 
og hvor de blant annet lærte 
om ulike symboler knyttet 
til juletreet, symbolikk i 
kirkerommet og bibelfor
tellinger knyttet til vår 

kristne julefeiring, og dette 
kirkeskolesamarbeidet er 
noe vi i døvekirken setter 
stor pris på.

I romjulen var det duket 
for den årlige barnejuletre
festen, og det skaper liv og 
røre i kirken. 

På programmet sto både 
fortelling av en julele
gende, utlodning, leker og 
gang rundt juletreet. 

Også i år dukket nissen 

opp til stor begeistring for 
både små og store. 

Rett over nyttår, nær
mere bestemt 7. januar 
arrangerte menighetsrådet 
den tradisjonelle voksen
juletrefesten, og også i år 
var det stor oppslutning 
om dette arrangementet. 
På denne juletrefesten ble 
også vår nye vikarprest, 
Marita Solberg Bjerke, 
presentert for menigheten, 
og vi ønsker henne hjerte
lig velkommen til Døve

kirken og Guds velsignelse 
over hennes tjeneste.  
 
I forbindelse med våre ar
rangementer i Døvekirken 
i Oslo er alle våre frivil
lige medarbeidere viktige 
støttespillere i vårt arbeid. 
Vi vil rette en STOR takk 
til alle som stiller opp og 
hjelper til ved gudstjenester 
og ulike arrangementer i 
kirken. 

Liv E. Jettestuen
Fung. sokneprest
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Vi – 16 konfirmanter, 15 
MILK’ere og 11 LiV’ere 
– holdt til på et ungdoms
senter som heter Mjuklia. 
Med de voksne var vi til 
sammen 53 personer. Vi 
fikk oppleve både spen
nende undervisning og 
uteaktiviteter som å møte 
dyr, skitur og skyte med 
luftgevær. Vi hadde slede
tur rundt leiren med hester. 
Kjempegøy. Om kveldene 
hadde vi underholdning og 
alle koste seg. Vi var til og 
med heldige med været! 
Det var strålende, og det 
hele var en veldig vellyk
ket helg.
Temaet for helga var pås
ken, og vi fikk lære om 

nattverden, om Jesus opp
standelse og om det som 
skjedde på skjærtorsdag, 
langfredag og påskedag. 

Vi arbeidet mye i grupper 
der alle hadde forskjellige 
oppgaver. Undervisningen 
var lagt opp med egne 
program for konfirmanter, 
MILK’ere og LiV’ere, og 
alle lærte noe nytt i løpet 
av helgen.

Vi har intervjuet to av leir
deltakerne. 
1. Hvordan var din opple-
velse av helgen og leiren?
2. Hva var det beste/gøy-
este du opplevde på lei-
ren?

3. Hva har du lært på lei-
ren?

* Fie Raarup Sennels, 
MILK’er, Stavanger
1. Et minne for livet! Hadde 
det supergøy, og det skjed
de alltid noe spennende.
2. Det beste med leiren var 
folka. Mye latter, kjedet 
meg aldri. 
3. Jeg har lært mye nytt på 
leiren, som jeg har bruk for 
senere i livet. Som f.eks. 
Hjerte/lungeredning.

* Jonas Vestengen, 
konfirmant, Oslo
1. Det var kjempebra. Jeg 
har opplevd masse! Hadde 
det gøy på rommet mitt 

for eksempel, litt slåssing, 
mye lek. 
2. Det var gøy i klatreveg
gen – falt jeg i bakken så 
Minh Hung lo av meg. Men 
han falt selv like etterpå. Vi 
spilte fotballspill og traff 
jeg Minh Hung midt i pan
nen med en ball. Han fikk 
rødt merke.
3. Jeg har lært å være po
sitiv og være vennelig mot 
andre, og jeg har lært hvor
dan folk har det bra eller 
ikke i andre land.

Konfirmantleiren 2011

Døvekirken hadde konfirmantleir på Berkåk, litt utenfor Trondheim, i dagene 3-6 februar.

Tekst:  
Hanne Marte Bråten og 
Camilla Jøsang Vågen
Foto: Minh Hung Lu og 
Anne Marie Sødal
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En ordinasjon er en fest
dag for en menighet, 

og vi i Døves menighet 
i Oslo og på Østlandet 
har vært så heldige at vi 
har fått oppleve flere slike 
festdager de senere årene. 
For menigheten i Stavsjø 
Kirke i Nes i Ringsaker 
var det imidlertid første 
gangen i kirkens 130 år 
lange historie da Marita 
Solberg Bjerke ble ordinert 
til prostiprest/døvekapellan 
søndag 16. januar i år.
. 
Stavsjø kirke er Maritas 
hjemmekirke der hun er 
både døpt og konfirmert. 
Det lå derfor en sterk sym
bolikk i at hjemmemenig

heten på denne måten fikk 
lov til å avgi en av sine egne 
til tjeneste i Guds rike.

Både for de to involverte 
menighetene og for 

Marita selv ble ordina
sjonsdagen en stor dag, 
mye større enn hun hadde 
forestilt seg på forhånd. Det 
var drøyt 250 til stede på 
gudstjenesten, og Stavsjø 
Kirke var nesten like full 
som på julaften, noe som 
ikke skjer så ofte der. Det 
var møtt opp mange fra or
dinandens familie og ven
ner, men også mange fra 
bygda, noe som var ekstra 
hyggelig. Dessuten var Dø
vekirken representert med 

folk både fra nærområdet 
og fra menigheten i Oslo. 
For Marita betød det mye 
at Døvekirken på denne 
måten var til stede og tok 
imot henne

Det var biskop i Ha
mar, Solveig Fiske 

som sto for ordinasjonen, 
og i tillegg var prost Gerd 
Th. Christensen i Ringsa
ker, sokneprest Torbjørn 
Granerud på Nes, Maritas 
barneskolelærer Ragnhild 
Austdal, tidligere sokne
prest Per Arne Engdal (som 
har både døpt og konfirmert 
Marita) på Nes, Margareth 
Glad fra MF (som har vært 
ordinandens lærer i studie
tiden), Liv E. Jettestuen fra 
Døvekirken og en represen
tant fra menighetsrådet på 
Nes med som forbedere. 

Det ble en flott gudstje
neste, og til tross for at en 
ordinasjonsgudstjeneste er 
en lang gudstjeneste, er den 
så innholdsfylt at den ikke 
virker lang. Maritas far 
synger i koret Brødrerøster 
som deltok i gudstjenesten, 
og fra Toneheim Folkehøg
skole stilte en tubagruppe 
der ordinandens søster var 
med. Døvekirken bidro 
med dans og tegnspråk
poesi, i tillegg til at hele 
gudstjenesten ble tolket. 
Mange fra den lokale, hø
rende menigheten syntes 
var flott!
               
Det var en stolt og glad 
nyordinert prest som hilste 
på menigheten ved utgan
gen etter gudstjenesten. 

Marita Solberg Bjerke 
ordinert i Stavsjø Kirke

Etter gudstjenesten var det 
kirkekaffe der menighets
rådet og den lokale kvin
neforeningen hadde sørget 
for god mat og gode kaker, 
og mange av dem som 
hadde vært i kirken, møtte 
opp også på kirkekaffen. 
På kirkekaffen vanket det 
både gode ord og gaver 
til den nyordinerte presten 
som selv forteller: ”Det ble 
veldig trivelig, men også 
overveldende, med mange 
taler og gaver. Det var i 
overkant av hva jeg hadde 
forventet meg, og det var 
mange gode ord og hilse
ner å ta med seg videre. 
Jeg satte stor pris på, og 
ble helt rørt, av alt som ble 
gjort og sagt for meg den 
dagen. Dagen ble avslut
tet med elgsuppe hjemme 
hos foreldrene mine for de 
nærmeste. En stor og min
nerik dag.”

Vi gratulerer Marita 
Solberg Bjerke med 

ordinasjonen og ønsker 
henne hjertelig velkommen 
i fellesskapet i Døvekir
ken.

MSB/-eBe-
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Søndag 13. februar 
2011 ble en historisk 
dag for Døves menig-
het, Bergen. Da ble 
menighetens første 
egne misjonsavtale 
underskrevet.

Søndag 13. februar var 
dagen menighetsrådet har 
ventet på siden det be
gynte arbeidet frem mot 
vedtak om å opprette egen 
misjonsavtale med Det 
Norske Misjonsselskap. 
Avtalen gjelder støtte til 
misjonsprosjekt i Kame-
run. 
Alvhild Vassel Eide re
presenterte NMS. I sin 
hilsen fortalte hun hvordan 
prosjektet startet. Tidli
gere døveprest Tom Sverre 
Tomren reiste til Kamerun 
som misjonsprest. Han bor 
i storbyen Ngaoundere. 
Der møtte han døve og så 
at døve barn og unge ikke 
hadde noen mulighet til å få 
opplæring. De var dømt til 
et liv i fattigdom og nederst 
på stigen i samfunnet. Tom 
fikk startet en liten "døve
klasse" og etter hvert er den 
lille klassen vokst til et fast 

skoletilbud. Det gis på en 
av skolene til Den Evange
lisklutherske kirken i Nga
oundere. Det er det første 
og eneste skoletilbudet for 
døve i Adamaouafylket.
Elevene får lære tegnspråk, 
de lærer å lese og skrive og 
de lærer matematikk. De 
får også tilbud om trosopp
læring. Målet er å gi døve 
barn mulighet til å ta en 
offentlig godkjent grunn
skoleeksamen på samme 
måte  som hørende barn. 
Dette vil løfte både men
neskeverdet og statusen til 
de døve. Tom forteller at 
foreldrene for første gang 
klappet for barna sine på 
skolen sin juleavslutning. 
Da så de at barna kunne 
spille morsomme sketsjer 
og de tegnet nasjonalsan
gen.
En del av prosjektet er å 
utdanne lærere som kan 
tegnspråk. Akkurat nå er 
en lærer i hovedstaden og 
får opplæring. Etter ham vil 
det bli utdannet flere.

Avtalen ble underskrevet av 
Nabai Kauppinen, leder i 
menighetsrådet og Alvhild 
Vassel Eide fra NMS.

Uttalelse til støtte for HFH sin kamp mot nedleggelse 
av døveksolene
Døves menighet, Bergen, samlet til årsmøte 13.februar 
2011, vedtok følgende uttalelse:
Vi støtter Hordaland foreldrelag for hørselshemmede sitt 
arbeid/kamp mot nedleggelse av døveskolene. 
Vi støtter deres arbeid for å ivareta tegnspråkmiljø for 
døve barn og unge.

Nabai Kauppinen  Lars Hana
(menighetsrådsleder)  (døveprest)

Døves menighet i Bergen avholdt sitt årsmøte etter gudstjenesten 
13. februar. Helge Herland ledet møtet på en utmerket måte.

Misjonsavtalen er underskrevet
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  KALENDER 

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

Gudstjenester i Oslo
Velkommen til visuell gudstjeneste 
med poesi, ballett, variert musikk og 
nattverd. Etter gudstjenesten inviteres 
alle til kirkekaffe med hjemmelaget 
kake og hyggelig prat. Gudstjenesten 
stemmetolkes.
Søndag 27. februar kl. 11: 
Gudstjeneste med nattverd.
Lørdag 19. februar kl. 19: 
Ungdomstinget, gudstjeneste med 
biskopen.
Søndag 3. april kl. 11.00: 
Barnas Dag.
Skjærtorsdag, 21. april kl. 18: 
Nattverdsgudstjeneste og skjærtors
dagsmåltid.
Langfredag, 22. april kl. 11: 
Pasjonsgudstjeneste.
Påskedag, 24. april kl. 10: Påskefrok
ost, høytidsgudstjeneste kl. 11.
Søndag 8. mai kl. 11: 
Konfirmasjonsgudstjeneste.
Søndag 29. mai kl. 11: Fellesmøtet, 
gudstjeneste med nattverd.

Gudstjenester i Vestfold
(i Olavs kapellet, Sandefjord)
Velkommen til gudstjeneste med 
prest og poesimedarbeider eller 
danser. Kirkekaffe. Gudstjenesten 
stemmetolkes.
Fredag 25. mars kl 18.00: Gudstje
neste med nattverd. Åpent hus fra 
kl 1620.
Langfredag, 22. april kl. 15: Pasjons
gudstjeneste.

Gudstjenester i distriktet
Velkommen til gudstjeneste med 
prest og poesimedarbeider eller 
danser. Kirkekaffe. Gudstjenesten 
stemmetolkes.
Søndag 13. mars kl. 11: Tolket guds
tjeneste, Nordstrand Kirke, Oslo.
Søndag 20. mars kl. 11: Tolket dåps
gudstjeneste, Nittedal Kirke.
Søndag 27. mars kl. 11: Gudstjeneste, 
Strømsgodset Kirke (Drammen).

Andre arrangementer 
i distriktet
Hyggetreff i Hedmark/Oppland!
Døve inviteres til Storhamar kirke 
siste onsdag i hver måned. 
Der har de et veletablert Hyggetreff, 
og det blir bestilt tolk og lagt til rette 
for døve. 
Datoene fremover blir: 
24. februar  23. mars  27. april 
25. mai

Det blir en prest eller diakon fra Oslo 
som blir med på alle møtene, og det 
er mulighet for besøk hos noen som 
trenger det, etter hyggetreffet. Derfor 
vil vi gjerne få vite om noen er syke 
eller vil ha besøk av andre grunner.
Hjertelig velkommen!

NB! Det kan bli endringer i program
met. Følg derfor med i kalenderen på 
www.dovekirken.no.

Kafé i Oslo Døvekirke kl. 1418 
(middagsservering kl. 16) annen 
hver torsdag (ulike ukenumre)

Ungdomsklubb 
Dato: 26.01.11 
Leksehjelp og middag i Døvekirken 
Dato: 26.01.11 
Leksehjelp og middag i Døvekirken 
Dato: 09.02.11 
Ungdomsklubb 
Dato: 09.02.11 
Leksehjelp og middag i Døvekirken 
(NB! Torsdag!) 
Dato: 10.03.11 
Ungdomshjørnet på basaren i Dø
vekirken 
Dato: 10.03.11 
Fasteaksjon (Se mer info på dovekir
ken.no/oslo) 
Dato: 12.03.11 
Konfirmantundervisning 
Dato: 07.04.11 
Leksehjelp og middag i Døvekirken 
Dato: 13.04.11 
Ungdomsklubb 
Dato: 13.04.11 
Leksehjelp og middag i Døvekirken 
Dato: 27.04.11 
Ungdomsklubb 
Dato: 27.04.11 
Programmet for de enkelte ungdoms
klubbkveldene finner du på dovekir
ken.no/oslo .

Program for Åpent hus i Oslo Dø
vekirke annenhver torsdag kl. 11.30, 
første kvartal 2011
Dato Tema: 

Navn    
27.jan Søppelsortering  

Renholdsetaten     
10.febr Elektroniske billetter  

Ruter #    
24.febr Kirkebygg gjennom 2000 

år v/Tone Britt Handberg 
   

10.mars Fra Assisi 
Liv Jettestuen    

24.mars Program ikke fastlagt  
Hjertelig velkommen til å møtes i 
kirken og rundt bordene for påfyll til 
hele mennesket.
NB! Forbehold om forandringer 
i programmet. Husk derfor å titte 
innom kalenderen på dovekirken.
no/oslo  for å få med deg de siste 
oppdateringene.

Vestfold
Åpent hus kl. 1620. 
Dato: 28.01.11 
Åpent hus kl. 1620. 
Dato: 25.03.11 
Påskeverksted kl. 1216, Vestfold 
Døvesenter 
Dato: 09.04.11 
Åpent hus kl. 1620. 
Dato: 20.05.11 

Dato: 06.04.11 
Dato: 17.04.11 
Påskegudstjeneste i Stavanger 
Dato: 25.04.11 
Menighetstur med gudstjeneste til 
Sandnes 
Dato: 08.05.11 

Stavanger Døvekirke holder 
Åpent hus hver tirsdag fra 11.00 
til 13.30.

Se ellers kalenderen på http://www.
dovekirken.no/stavanger/

Gudstjenester i Bergen
16. januar 
30. januar 
13. februar: Menighetens årsmøte
27. februar 
13. mars familiegudstjeneste
23. mars (onsdag)
3. april 
13. april (onsdag)
17. april (palmesøndag)
21. april kl 18 (skjærtorsdag)
25. april kl 18 (2. påskedag)
1. mai: Familiegudstjeneste
15. mai 
17. mai (andakt og flaggheis)
13. juni kl 18 (2. pinsedag)
19. juni (hagefest)
VELKOMMEN!!!

Velkommen til ÅPEN KIRKE, 
en kort andaktsstund før hvert 
seniortreff på døvesenteret.
                Vi begynner kl 10.30.

Velkommen til andakt

Torsdager kl 12:
13. januar ved Lars Hana
10. februar ved Lars Hana, natt
verd
24. februar ved Lars Hana
10. mars ved Trygve Stabrun
24. mars ved Trygve Stabrun
7. april ved Lars Hana
21. april (skjærtorsdag) ved Lars 
Hana,
nattverd
5. mai ved Trygve Stabrun
16. juni ved Lars Hana

Trondheim døvekirke
Gudstjenester:
6. februar kl.11
20. februar kl.18
6. mars kl.11
20. mars kl.18
3. april kl.11
21. april kl.11 på Havsteinekra helse 
og velferdsenter
24. april kl.12 på Døvehytta
8. mai kl.18
22. mai kl.11

Hyggetreff og menighetskvelder
Klostergt.60:
8. februar kl.11
22. februar kl.19
8. mars kl.11
22. mars kl.19
5. april kl.11
3. mai kl.19
31. mai kl.11

Tromsø døvekirke
Gudstjenester:
27. februar kl 13.00. Nattverd.  
Middagsservering.
27. mars kl 13.00. Middags
servering.
25. april  kl 13.00. 
Årsmøte for menigheten.
22. mai  kl 13.00.

Menighetskvelder og 
gudstjenesteverksteder:
10. februar  Menighetskveld  
kl 18.00.
22. februar  
Gudstjenesteverksted  kl 18.00.
10. mars Menighetskveld  kl 18.00.
22. mars Gudstjenesteverksted.
7. april Menighetskveld  kl 18.00.
5. mai Menighetskveld  kl 18.00.

Gudstjeneste i Stavanger 
Dato: 30.01.11 
Dato: 13.02.11 
Dato: 27.02.11 
Dato: 06.03.11 
Dato: 20.03.11 

Konows senter
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Odd Erling Vik Nordbrønd, 
døveprest 
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:  
Klostergata 60, 7030 Trondheim
Telefon 73 51 60 77
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

http://dovekirken.no/trondheim/
index.cfm?id=125999 
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

Hege R. Lønning, daglig leder 
Telefon tolk 23 33 43 20
Teksttelefon 23 33 43 30
Mobiltelefon  952 09 906
hege.lonning@dovekirken.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
(Permisjon)

Marita Solberg Bjerke,   
vik. prostiprest/døvekapellan 
Telefon direkte 23 33 43 24
Teksttlf. direkte 23 33 43 34
Mobiltelefon: 908 96 590
marita.solberg.bjerke@dovekirken.
no 

Siv Henriksen Elstad,  
prostiprest/døvekapellan
(Permisjon)

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 

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

http://dovekirken.no/oslo/index.
cfm?id=295283 
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

Petter Riisland, organist
Telefon 51 52 20 25
Mobiltelefon 97 77 47 62

Bjørn Jerstad,  
vaktmester/kirketjener
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

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

gunn Heidi Dybdahl,  
trosopplæringskoordinator
Mobiltelefon 93 88 33 40
gunn.heidi.dybdahl@dovekirken.no

Hanne Dyrendal, rådgiver
(Permisjon)

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.

   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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Kirkelige handlinger
Døpte
Østenfjelske:

24. oktober: Sosunna Robel
23. januar, Lambertseter kirke: 
Joakim Martin Garberg
13. februar, Elverum kirke: 
Petter Fossum 

Døde
Østenfjelske:

4. november, Borre kirke:  
Monica Edquist
19. november, Vestre Kremato-
rium: Gro Helene Løwing
13. desember, Oppsal kirke: 
Finn Olav Gjøen

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

2011 et merkeår for Bibelselskapet
2011 blir et merkeår for Bibelselskapet. 19. oktober lanseres den nye nor-
ske bibeloversettelsen – med nasjonal markering i Oslo domkirke og i Oslo 
 sentrum for øvrig. Senere med lokale markeringer utover i landet.

Av Ole Andreas Husøy, KPK

Generalsekretær Stein Mydske i Bibelselskapet sier at man gjennom markeringene vil symboli-
sere at dette er en viktig begivenhet for kirken og for folket. Markeringen skjer i samarbeid med 
kirkesamfunn og organisasjoner. Han håper interessen for Bibelen blir stimulert ved at en ny 
bibelutgave kommer på markedet.

Vår felles arv
- Dette er ikke bare Bibelselskapets bok. Det er snakk om vår felles arv, poengterer Mydske.
- Hvordan tror du mottakelsen av den nye bibeloversettelsen vil bli?
- Ut fra de reaksjoner vi har fått så langt, tror jeg den blir positiv. Vi har hatt prøvetekster lig-
gende ute på nettet for å få reaksjoner på dem. Vi har fått flest positive, men også noen kritiske 
kommentarer underveis. Typisk for vårt arbeid med den nye oversettelsen har vært ønsket om 
åpenhet og kontakt med folket. Den har gitt oss nyttige tilbakemeldinger, sier Mydske.
Bibeloversettelsen ble godkjent i Bibelselskapets styre like før jul.

Bokmål og nynorsk samtidig
Den nye bibeloversettelsen kommer samtidig både på bokmål og nynorsk. 
– Det har vært et viktig poeng for oss, sier generalsekretæren.
Han tror den nye bibeloversettelsen vil hjelpe bibelleserne til å se mer 
av mysteriet.
- Men noen vil kanskje reagere på at den ordlyden de har blitt vant med 
og glad i, er endret i noen sammenhenger?
- Nettopp derfor anbefaler vi folk å bruke flere bibelutgaver. Fortsett å 
bruke den du er vant til, men ta samtidig også den nye oversettelse i bruk, 
er det rådet Mydske gir til erfarne bibellesere.

Gullår?
- Blir 2011 et ”gullår” for Bibelselskapet når det gjelder bibelsalg?
- Vi selger den eksisterende utgaven fram til oktober. Så er vi spent på 
hvordan salget av den nye utgaven blir de siste par månedene før jul. Vi 
har lagt visse prognoser ut fra erfaringene da 
det kom ny bibelutgave i 1978 og da det kom 
ny utgave av Det nye testamente i 2005. Vi har 
budsjettert forsiktig, men litt optimistisk, sier 
Mydske. Han tror innsalget av den nye bibelover-
settelsen vil fortsette også i 2012. Da kommer 
det dessuten flere nye utgaver når det gjelder 
størrelse, innbinding osv. KPK

Felleslegatet for Døve
Du kan søke om støtte.

Ta kontakt med: Hans Kr.Hønsvall
Postboks 192, 3201 SANDEFJORD

Epost:
hans.k.honsvall@colorline.no

Søknadsfrist 15. mars 2011 
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30 ÅR
Det begynte med kateket 
Anne Marie i Trond
heim som ble 30 år 14. 
januar.  Anne Marie var 
god i tegnspråk da hun 
ble ansatt, men vil i løpet 
av dette året som student 
ved HiST bli enda bedre. 
Det er viktig når hun skal 
lede trosopplæringsarbei
det i Trondheim og Det 
nordenfjelske i årene som 
kommer.

50 ÅR  
Ann-Karin Voldsund 
fyller 50 år 20. februar. 
Hun hadde i likhet med 
Arne mange år bak seg 
som frivillig i Døvekir
ken. I tillegg har hun 
vært ansatt som leder 
av SFO i Bergen døve
kirke før hun ble ansatt 
i Døvekirken som tros
opplæringsmedarbeider 
med ledelsesansvar for 
Bergen og Det vesten
fjelske distrikt. 

Norsk 
Kristelig 
Studieråd 
øker time-
satsene
 Aldri har det vært så 
lønnsomt å søke stats
støtte gjennom Norsk 
Kristelig Studieråd 
(NKrS) som nå, sier 
daglig leder i NKrS 
Ingvar Lyche. NKrS 
har satt timesatsen for 
kurs med lærer opp 
til 100 kroner timen, 
timesatsen for sang og 
musikk til 90 kroner 
og for studiegrupper 
til 80 kroner.

 Vi sliter stadig med 
at mange i våre med
lemsorganisasjoner 
ikke er klar over at 
noe av virksomheten 
deres er aktivitet som 
gir rett til statsstøtte til 
studievirksomhet, sier 
Lyche.
 Antall timer NKrS 
registrerer i 2011 og 
det forgående året, 
danner grunnlaget for 
hvor stor del av potten 
til voksenopplæring 
NKrS får. Derfor er 
alle studietiltak vik
tig å få registrert, sier 
Lyche som oppfordrer 
folk i kirker og kristne 
organisasjoner til å 
tenke gjennom om de 
har støtteberettiget ak
tivitet de ikke har søkt 
støtte til. KPK

2011 er et år da mange ansatte 
i Døvekirken fyller runde år

50 ÅR
Arne Lundqvist ble 50 år 
28. januar. Etter mange år 
som frivillig i Døvekir
ken ble han med stor fes
tivitas ordinert til tjeneste 
i Døvekirken i Tromsø i 
juni 2010.   

50 ÅR 
Og så vil Siv Henriksen 
Elstad som permisjon fra 
sin prestestilling i Oslo, 
fylle 50 år 8. april. Siv 
er dette året sogneprest i 
Rælingen menighet.

Gratulerer til dere alle 
og takk for deres gode 
tjeneste i kirken.  Og 
kjenner jeg menighetene 
rett, blir dere feiret med 
mange fine blomster og 
ikke minst mange gode 
kaker etter hvert som 
dagene kommer. 

Og utover i året kommer 
både 60-års dager og flere 
50 års dager.

Roar Bredvei.

50 ÅR
 og redaksjonssekretæ
ren føyer til at døveprost 
Roar selv fylte 50 år 19. 
februar. Gratulerer!
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Da skulle Mathea sin 
lillebror døpes. Og gjen-
nom et samarbeid mel-
lom menigheten på 
Elverum og Døvekir-
ken i Oslo ble det en 
dåpsgudstjeneste med 
mange barn og med 
tegnspråk og moderne 
ballett slik det ellers 
er i Døvekirken i Oslo. 
Danser Shirin Zorri-
assateiny, tolk Shalini 
Klausen og døveprest 
Roar Bredvei var kom-
met til Elverum denne 
søndagsmorgenen. Slik 

4-åring fikk sitt livs 
gudstjenesteopplevelse

«Den brune kirken i Oslo kan tegnspråk, men ikke den røde kirken  
i Elverum,» har Mathea sagt mange ganger.  Men søndag 13. februar var det 

annerledes – da snakket også den røde kirken i Elverum tegnspråk. 

har Døvekirken stilt 
opp i alle år før også 
utenfor Oslo, men spe-
sielt viktig er det at 
barn som bor spredt 
over hele Østlandet nå 
blir fulgt opp med tros-
opplæring på tegnspråk 
når Den norske kirke 
nå har fått øremerkede 
midler til trosopplæring 
på tegnspråk.
At døvemenighetens 
medvirkning var en 
opplevelse som gjorde 
inntrykk, framgår av 
den flotte og sterke 

reportasjen som avisen 
Østlendingen bragte 
dagen etter (http://
www.ost lendingen.
no/nyheter/elverum/
mathea-4-med-egen-
doveprest-1.6029020).
Og neste gang Døvekir-
ken kommer til Elve-
rum, er helgen 2. og 3. 
april når det skal være 
samling i kirken på lør-
dag og deles ut 4-års 
bok på søndag.
Tekst: Roar Bredvei.
Foto: 
Åsmund Woldsengen ©


