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Andakten i dette nummer er skrevet av Asgeir Straume

Barnetro… til himmelen  
du er en gyllen bro

Det hender at noen sier:  Jeg har jo min 
barnetro. 

Barnetro er ikke komplisert. Barnetro er 
en enkel tro, en tro full av tillit. Jeg tror 
at Gud holder meg i sin hånd samme hva 
som skjer.

Spør et barn som vokser opp i en kristen 
tradisjon,  hva som skjer når vi dør, og vi 
får svaret: ”Da henter Jesus oss opp til 
himmelen.” Det er barnetro – enkel og 
nær. Trosbekjennelsen sier om Jesus: ”... 
for opp til himmelen...”

Jesus var en dag sammen med sine disipler 
og venner; han talte til dem, og da han var 
ferdig med talen, ble han løftet opp mens 
de så på, og en sky skjulte ham for øynene 
deres – ”for opp til himmelen”.
I Apostlenes gjerninger leser vi (kap1, v 
10 -11):

 Da de stod og stirret opp mot himmelen 
og så etter ham idet han drog bort, stod 
med ett to menn i hvite klær foran dem 
og sa: "Galileere, hvorfor står dere og ser 
opp mot himmelen? Denne Jesus som ble 
tatt opp til himmelen fra dere, han skal 
komme igjen på samme måte som dere 
har sett ham fare opp til himmelen."

Det siste Jesus sa før han ble tatt opp til 
himmelen, var: ”Se jeg er med dere alle 
dager inntil verdens ende”.

For mange år siden besøkte jeg en en-
somtboende døv. Han hadde plass på et 
aldershjem blant hørende; der var det 
ingen som forstod språket hans. Det før-
ste han gjorde etter at vi hadde hilst, var: 
”Sett deg prest,” og så begynte han å tegne 
trosbekjennelsen for meg. Da var det fint 
å være prest. Det var en trosbekjennelse 
båret av liv og tro.

Trosbekjennelsen er meislet ut, og hvert 
ord har grunnlag i bibelske sannheter.
Kall de enkle ordene barnetro, de har 
hjulpet mennesker i ulike livssituasjoner 
gjennom livet. 

Vi opplevde det sterkt i Oslo Døvekirke 
da vi hadde ”Åpent hus” i dagene etter 
den meningsløse terrorbombingen i Oslo 
og drapene på Utøya.

Det var ikke de mange og kompliserte or-
dene og forklaringene vi trengte, men det 
som kunne gi oss håp i det meningsløse.

Så kan vår barnetro være enkel. Vi lever 
og vi vet at han er med oss inntil verdens 
ende.

Ikke en spurv til jorden
uten at Gud er med.
Ikke en sjel mot døden
uten hans kjærlighet!
Ikke en blomst er visnet,
ikke en tåre falt
uten at Gud vet om det,
han som er over alt.
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Terje Mjåland til minne  
– 7 år etter
For 7 år siden ble døvemiljøet rystet da Terje Mjåland ble drept 
på trikken ved Bislett på vei til Døvekirken. Hele døvemiljøet sto 
da sammen i sorgen, og vi husker hvordan Terjes foreldre og hans 
kjæreste, Silje, fokuserte på minnene og kjærligheten i stedet for 
på hat og hevn. Det var Asgeir Straume som har skrevet andakten 
i dette bladets side 2, som hadde begravelsen av Terje i Borgestad 
kirke i Skien i august 2004.

Så mange i døvemiljøet har sammenlignet det som da skjedde, 
med det som har skjedd denne sommeren . Denne gangen er også 
fokuset på kjærligheten og samholdet mer enn på hat og hevn. 
Når vi denne sommeren har vært vitne til det vi ikke trodde var 
mulig, har også vi i døvemiljøet og døvemenighetene kjent styr-
ken som på forunderlig vis har kommet til oss også denne gan-
gen.

Mange i døvemiljøet har vært særlig rammet denne sommeren 
ved at de er relatert til noen som ble rammet av terrorhandlin-
gen. Derfor trenger vi nå å ta ekstra godt vare på hverandre i 
hverdagen, når vi møtes i døveforening og til gudstjenester, og 
når vi snart skal møtes til døvemiljøets høydepunkt under Døves 
 Kulturdager i september. I likhet med Terje Mjåland sine nær-
meste har også så mange andre fått et nytt møte med egen sorg 
denne sommeren. Da er det en gave å ha mennesker rundt seg, 
som bryr seg og gjør sorgen og de tunge opplevelsene lettere å 
bære.

Våre tanker går nå særlig til Terje sine nærmeste og til alle som 
er særlig rammet denne sommeren. De skal vite at vi er mange 
som står sammen med dem i våre tanker, bønner og i vår omsorg.

Roar Bredvei, døveprost.
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Minnesamlingen ble ledet av 
døveprest Asgeir Straume som 
tok utgangspunkt i hvordan det 
som skjedde forrige fredag, har 
preget både samfunnet vårt og 
enkeltmennesker: 

"Det er gått seks dager siden 22. juli. 
Bare seks dager. Men disse dagene 
har vært så lange at det kan virke 
som det har gått mange uker. Mange 
har gått gjennom dager med frykt og 
uvisshet, mange har møtt en stor sorg. 
Men samtidig opplever vi samhold og 
nærhet, stillhet og ettertanke. Gatene i 

mange byer er blitt fylt av mennesker 
som har båret blomster eller fakler for 
å vise solidaritet og medfølelse med 
dem som er rammet, og for å vise at 
vi vil stå sammen om å ta vare på et 
åpent samfunn der fellesskap og de-
mokrati er grunnleggende verdier. 

Nå er vi samlet til andakt. Vi er i Guds 
hus med alle de tanker og følelser 
som har preget oss denne uken. Her 
vil be om at Gud ser oss og alle som 
har det vondt og vanskelig. Gud ser 
vår klage og ser vår gråt."

Så vidt vi vet, var det ikke døve blant 

de drepte og skadde, men på direkte 
spørsmål om noen av de frammøtte 
var rammet av ugjerningene i Oslo og 
på Utøya, var det tre som spontant rei-
ste seg og fortalte om hvordan deres 
nærmeste familie var blitt rammet. 
Deres beretning gjorde dypt inntrykk 
på alle de tilstedeværende.

En rose ble lagt på kirkens alter som 
symbol på den kjærlighetens vei 
Gud inviterer oss til å gå videre når 
hverdagen etter hvert vender tilbake. 
De tilstedeværende fikk også anled-
ning til å tenne lys i bønn for både 
omkomne, overlevende og pårørende. 

Verdig og godt  
besøkt minnesamling

Rundt femti mennesker, både voksne og barn, gamle og unge, fant veien til Oslo Døvekirke til minnesamlingen for terrorofrene fra 22/7.

Tekst: Eyolf Berg. 
Foto Asgeir Straume og Eyolf Berg
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I tillegg benyttet mange anledningen 
til å skrive en kort bønn og legge den 
i forbønnskrukken som så ble båret 
fram til alteret.

I den situasjonen som er oppstått, 
trenger vi styrke til å gå videre. De 
frammøtte ble derfor invitert til å 
motta Herrens nattverd, der Herren 
Jesus Kristus gir seg selv til oss for 
å gi oss styrke til å møte hverdagens 
utfordringer. Og til slutt ble alle sendt 
ut med Herrens velsignelse over den 
hverdagen som ligger foran.

Etter minnesamlingen i kirken ble 
alle som var kommet, invitert inn i 
menighetssalen til måltid og fortsatt 
samtale, og mange ga uttrykk for at 
denne samlingen var det de trengte 
for å klare å komme videre etter det 
grusomme som er hendt. Det var helt 

tydelig at døveprest Asgeir Straume 
og døvediakon Randi Andresen som 
var ansvarlige for arrangementet 
hadde maktet å gi samlingen en form 
og et innhold som talte direkte til de 
frammøttes hjerter.

Nå ble det også en strid mel-
lom dem om hvem som skulle 
regnes som den største. Da sa 
han til dem: «Kongene hersker 
over sine folk, og de som har 
makten, lar seg kalle velgjørere. 
Men slik er det ikke blant dere. 
Den største av dere skal være 
som den yngste, og lederen skal 
være som en tjener. For hvem 
er størst, den som er gjest ved 
bordet, eller den som er tjener? 
Er det ikke gjesten? Men jeg er 
som en tjener blant dere.

(Luk 22,24-27)

Kristne mennesker har alltid vært 
barn av sin tid, og skal vi bedømme 
kristne i tidligere tider, må det skje 
på bakgrunn av den tid og kultur-

sammenheng de levde i, ikke utfra 
holdninger vi møysommelig har opp-
arbeidet etter 1000 års påvirkning fra 
Guds ord. Derfor må også Olav den 
hellige, som han kalles av ettertiden, 
bedømmes utfra sin egen tid.

I våre øyne er det lite ved Olav den 
hellige som holder mål. Han var et 
råskinn i en rå samtid. Men målt 
på bakgrunn av sin samtid var han 
kanskje ikke så ille. La gå at han 
snakket sin tids språk, men vi snak-
ker selv vår egen tids språk, og hadde 
vi vært Olavs samtidige, ville vi 
snakket samme språk som ham, det 
språk mennesker den gang snakket 
og forsto. Og var Olav rå, var ikke 
samtiden mildere. Det var faktisk 
Olav den hellige den som innførte be-
grepene barmhjertighet og ansvar for 
svake i sin tids Norge, i en tid der den 

sterkestes rett rådde uhemmet. Den 
svakes plass i samfunnet var slavens 
plass, og den som ikke kunne hevde 
sin rett, ble hensynsløst utnyttet, noe 
som stadig skjer i mange land. Det er 
ikke minst de to kirkeasylantene våre 
en levende påminnelse om. 

De siste dagene har vi fått en grufull 
på minnelse om at det også i vårt land 
er mennesker som – tross 1000 års 
kristen påvirkning – fremdeles er vil-
lige til å gripe til rå og brutal makt for 
å tvinge sin vilje og sine synspunkter 
inn på sine medmennesker. Det som 
skjedde i Oslo og på Utøya sist fredag, 
kan aldri forsvares.

På en av mine reiser i Midtøsten 
hadde jeg en samtale med en av Sy-
rias aller fremste muslimske ledere. 
Han fikk spørsmål om hvordan han 

Mellom 22/7 og Olsok
Stabsandakt i Oslo Døvekirke 26. juli 2011.
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så på fenomener som bin Laden og 
al-Qaida. Svaret hans lød slik: ”Når 
slike mennesker kaller seg muslimer, 
er det en hån mot Den allmektige 
Gud!” Jeg har lyst til å gjøre ordene 
hans til mine: Når en ugjernings-
mann som han som utførte drapene 
på fredag kaller seg selv kristen, er 
det en hån mot Den allmektige Gud 
og i strid med alt som forkynnes i 
Guds Ord.

Som kristne er vi kalt til å elske vår 
neste – uten grenser eller reservasjo-
ner. Selv dem som definerer seg som 
våre fiender, skal vi elske like høyt.
Fredag opplevde mange mennesker 
ting de aldri burde bli nødt til å 
oppleve, og jeg vil tro alle som på 

en eller annen måte ble rammet, vil 
være preget av det de har opplevd, 
resten av livet. Mange kjenner noen 
som er rammet. Vårt kall som kristne 
er å være til stede for dem hvis og 
når de trenger oss, ikke for å snakke 
dem i senk, men for å lytte til det de 
har å fortelle, la dem gråte, vise at vi 
deler sorgen – forstå den kan vi ikke, 
for vi har ikke opplevd det samme 
som den, men vi kan dele den med 
dem og gi dem nærhet. Kanskje kan 
vi også gi dem praktisk hjelp – med 
gjøremål de ikke orker midt i smerten 
og sorgen – og med ting de trenger 
for å skape en ny hverdag, en hverdag 
som for veldig mange er nødt til å 
bli helt annerledes enn hva de hadde 
tenkt seg.

Og vi kan be for dem som skal leve 
videre med skader på kropp og sinn, 
med smerte, med sorg og med savn. 
Vi kan be Gud ta vare på dem både 
nå i denne vonde tiden og i den 
hverdagen de skal leve videre. Og 
vi kan be for dem som mistet livet 
i den grusomme og meningsløse 
ugjerningen. Dikteren Jakob Sande 
skrev en nydelig bønn for en forlist 
sjømann: ”Herre, fell ein nådig dom! 
Døm han inn under handa til Kristi 
Frelsarmann!” Den bønnen ber jeg 
for dem som omkom på fredag, og 
den bønnen inviterer jeg dere til å be 
sammen med meg ved lysgloben.

Eyolf Berg

PRESSEMELDING 
Oslo, 19. mai 2011 

Tegnspråk- 
rådgiver til 
Språkrådet 
Den første rådgiveren i tegnspråk 
er ansatt i Språkrådet, statens 
fagorgan i språkspørsmål. 

Det skjer som en følge av at stor-
ting og regjering har gitt norsk 
tegnspråk høyere offisiell status.

Sonja Myhre Holten (46) er ansatt 
i den nyopprettede stillingen som 
tegnspråkrådgiver. 
Myhre Holten kommer fra en stilling 
som seniorrådgiver ved Skådalen 
kompetansesenter. 
Hun er utdannet språkviter med mas-
tergrad i tegnspråk, allmennlærer 
med første avdeling spesialpedago-
gikk og tegnspråklærer.

Fullverdig språk

– At denne stillingen blir oppret-
tet, er et viktig praktisk steg for å 
styrke stillingen til norsk tegnspråk 
i samfunnet. Vi er svært glade for å 
få Sonja Myhre Holten med på laget, 
sier Karl Henrik Steinsholt, funge-
rende direktør i Språkrådet.

Med stortingsmeldingen «Mål og 
meining. Ein heilskapleg norsk 
språkpolitikk»ble norsk tegnspråk 
anerkjent som et fullverdig språk. 
Meldingen varslet at Språkrådets 
språkpolitiske ansvar skulle utvi-
des til å gjelde mer enn bokmål og 
nynorsk. På grunnlag av dette har 
Språkrådet fått midler til å ansette 
en rådgiver i tegnspråk.

Rådgivning og samarbeid

Målet med stillingen er å styrke 
bruken av tegnspråk i samfunnet. En 
viktig arbeidsoppgaveblir å utvikle 
samarbeid med ulike fag- og interes-
seorganisasjoner som arbeider med 
tegnspråk. Rådgiveren skal innhente 
relevant kunnskap om bruken av 

og statusen til norsk tegnspråk. Det 
vil også være en sentral oppgave 
å informere om og på tegnspråk. 
Rådgiveren skal gi råd om bruk av 
tegnspråk til det offentlige og til pri-
vate, svare på spørsmål fra publikum 
og informere om tegnspråkbrukeres 
språklige rettigheter.

Kontakt:
Karl Henrik Steinsholt, funge-
rende direktør  i  Språkrådet ,  
tlf. 482 27 958
Svein Arne Orvik, informasjonssjef 
i Språkrådet, tlf. 938 06 923

Sonja Myhre Holten.
Foto: Døves Tidsskrift.
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Alle bildene v/fotograf Anders Kjøndal.

Flott prosteinnsettelse i fullsatt kirke
Oslo Døvekirke var helt fullsatt da Oslo biskop, Ole Chr. Kvarme innsatte døveprost Roar Bredvei 
søndag 29. mai.

Bortimot 140 mennesker 
fylte opp både kirkerommet 
og menighetssalen, og det 
måtte stadig settes inn nye 
stoler etter hvert som folk 
strømmet til. I og med at 
det også var Døvekirkenes 
fellesmøte denne helgen, 
var samtlige døvemenig-
heter godt representert med 
både prester og lekfolk da 
den nye døveprosten ble 
innsatt. 
I sin innsettelsestale la 
biskop Kvarme vekt på 
fellesskap og samarbeid 
og minnet den nye døve-
prosten om at han nå skulle 
være bærer av Kristi lys 
i Døvekirken. Danserne 
Olga og Shirin fulgt opp 
med en dans der Kristus-
lyset var tema.  Den nye 
døveprosten hadde i sam-
svar med dagens tekst bønn 
som sitt tema i sin tale og 
brukte også anledningen til 
å fokusere på tegnspråkets 
egenart ved å vise til dets 
spesielle grammatiske opp-
bygning – og til døves var-
het for å tolke hverandres 
såkalte non-verbale språk 
og slik oppfatte hverandres 

gleder og sorger (eller kall 
det bønner) i den daglige 
samtale. Kirken skal alltid 
være det stedet som skal 
romme den enkeltes liv og 
bønner til Gud.
Etter gudstjenesten var det 
mottakelse med nydelig 
servering med fingermat, 
kaker og god drikke. Deret-
ter ledet leder i Døvekirke-
nes fellesråd Nora E. Mo-
sand samlingen etterpå der 
mange bruke anledningen 
til  å komme med både hil-
sener og lykkeønskninger 
til døveprosten. Språkrå-
dets nye direktør Arnfinn 
Vonen holdt sin tale til den 
nye døveprosten på tegn-
språk og takket for faglig 
samarbeid og ønsket lykke 
til med fremtiden. Deret-
ter fulgte mange taler og 
hilsener fra Døvekirkenes 
fellesråd, menighetene, 
kolleger og gjester.  Fra 
Danmark holdt døveprest 
i København Lise Lotte 
Kjær tale.
Med Roar Bredvei har dø-
veprostiet fått en erfaren 
prost som kjenner døvekir-
kens spesielle utfordringer 

ut og inn, og som gjennom 
mange år har vist at han 
evner å kommunisere tegn-
språklig på en førsteklasses 
måte. I tillegg har Bredvei 
allerede høstet god erfaring 
som fungerende prost de 

siste 3 årene.
Vi ønsker ham Guds rike 
velsignelse over de oppga-
vene og utfordringene som 
ligger foran ham og hele 
det døvekirkelige miljøet 
i Norge.
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Det var et stort kull som ble konfirmert i Trondheim Døvekirke for 50 år 
siden, og 5. juni i år  var de fleste av dem igjen samlet til gudstjeneste 
der.   
3. rekke: Anne Folland, Leander Johansen, Liv Arnesen, Asle Karlsen, 
Johan Fjellestad.
2. rekke: Laila Nilsen, Mary Nilsen, Arnhild Thom.
1. rekke: Britt Lundahl, Reidun Johnsen, døveprest Erik Gjengedal, Tordis 
Hagen, Randi Kvitvær, Solfrid Skarsbakk.

Foto: Leander Johansen

Våren 2009 har han oppnådd 
bachelor-grad i utøvende musikk 
etter å ha holdt eksamenskonsert i 
Nidarosdomen og Vår Frue kirke. 

I mellomtiden har han i tillegg til stu-
diene innehatt stillingen som organist 
i Døvekirken i 15 %. 

Det betyr at han i alle disse årene 
har gjort sin gjerning fra orgelkrak-
ken annenhver søndag, juleaften og 
ved bryllup og begravelser. Ut over 
salmer og liturgi har arbeidet omfattet 
musikkfølge til tegnspråkpoesi. 

Nå er det ikke lenge før Mastergraden 
er i havn og ny jobb venter på Levan-
ger. Vi ønsker Erling Neergård lykke 
til både med innspurten av studiene 
og ny stilling, og takker for et langt 
og godt samarbeid.

Tekst og foto: ingrid

50-årskonfirmanter 
i Trondheim

Erling Neergård
organist i Trondheim Døvekirke siden januar 2004 hadde sin siste arbeids-
dag i døvekirken 22. mai.
I oktober 2003 mottok Døves menig-
het i Trondheim søknad på organist-
stillingen fra Erling Neergård. 
Den gangen var han 17 år og elev ved 
Inderøy vgs. og hadde allerede erfa-
ring som organistvikar. Som vedlegg 
til søknaden han sendte menigheten 
var også en attest på gjennomført 
grunnleggende tegnspråkundervis-
ning. For menigheten var dette en 
interessant søknad som førte til fast 
ansettelse fra januar 2004. 
"I tillegg er det nesten 500 000 nord-

menn som har nedsatt hørsel, og jeg 
er en av dem. Jeg hopper ofte mellom 
begge verdener, fra de hørendes ver-
den og til de døves verden. Begge har 
en bit med min identitet å gjøre." "Når 
jeg er på jobb i døvekirken får jeg en 
veldig ro, jeg mister mitt behov for 
å bruke stemmen og å kommunisere 
med lyd." Dette og mye mer skrev 
Neergård i oppgaven med tittelen 
"Døve og musikk" på videregående. 
Hans plan var å bli kantor til tross for 
nedsatt hørsel.
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David E. Fraser begynte som 
kirketjener og vaktmester i Oslo 
Døvekirke 2. mai. Vi ønsker vår 
nye medarbeider hjertelig velkom-
men i medarbeiderfellesskapet i 
Døvekirken. 
David er født i Edmonton i Canada. 
Han er 35 år gammel og er bosatt i 
Oslo (Bøler) med kone og to barn.
Han har tidligere jobbet i firmaet 
Harald Krogsæter AS som leverer 
inventar og utstyr til hele landet. 
Han er godt vant til å ta i et tak, og 
vi har allerede fått et godt inntrykk 
av ham.
På spørsmål om hvorfor han søkte 
jobben i Døvekirken, svarer David 
at det var to grunner til dette. Etter 
flere år på samme arbeidsplass hadde 
han lyst til å prøve noe nytt. Samtidig 
hadde han som døv lyst til å jobbe i et 
miljø der hans eget språk, tegnsprå-
ket, er det viktigste dagligspråket. 
Fra vår side er vi glade for at han 
valgte Døvekirken, og gleder oss til 
å jobbe sammen med ham. Vi er sikre 
på at også de som har sin gang på 
gudstjenester og andre tilstelninger 
i Døvekirken, vil lære å sette pris på 
den nye medarbeideren vår.

Tekst og foto: Eyolf Berg

Tidligere døveprest i Bergen, 
Tom Sverre Tomren, er nå ferdig 
med sin tjeneste i Kamerun. 
Der har han også vært enga-
sjert i arbeid med døve. 

Han har satt i gang et pro-
sjekt som blant andre Døves 
menighet i Bergen har støttet, 
for å gi skoletilbud til døve. I 
den sammenheng har vi gitt 
tegnspråkutdannelse til Amos 
Ounoubo (se bildet) for at 
han skal kunne arbeide med 
undervisning på tegnspråk. Ut-
dannelsen har skjedd i Yaoundé 
sør i Kamerun. 

Han er nå ferdig med utdannel-
sen, og vil ta starte i Ngoundere 
i nord, der Tomren har arbei-
det. 

Tomren forteller i brev til me-
nigheten at døvearbeidet nå er 
kommet inn i godt organiserte 

former. Elevene har undervis-
ning i vanlig skoletid, de har 
skoleuniformer, og de er delt 
inn i fem nivåer. 

For familiene til de døve har 
det også skjedd store ting: fra 
å ha barn uten fremtidsutsikter, 
er nå foreldre og søsken med 
på skolearrangementene til 
de døve, og de får tilbud om 
tegnspråkkurs. Tomren forteller 
at dette har ført til at foreldre 
har måtte revurdere hele bar-
neoppdragelsen sin.

Vær med å be for døve i Ka-
merun. Og dersom du vil støtte 
prosjektet kan du kontakte 
det norske Misjonsselskap 
(NMS), eller Døves menighet 
i Bergen.

Tekst: Lars Hana
Foto: Tom S.  Tomren

KAMERUNDøvekirkens nye 
kirketjener og 
vaktmester
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Som vanlig før  ferien 
arrangerte Døves 
menighet i Bergen 
”hagefest” etter siste 
gudstjenesten. 

Det skjedde 19. juni. 

Vi var ikke heldige 
med været, så festen 
ble holdt i menighets-
salen. 

Bjarte og Veronica 
Troland sto for grillin-
gen, det var tombola 
til inntekt for menig-
heten, og alle frem-
møtte hygget seg. 

Det er heldigvis ikke 
nødvendig med godt 
vær for et vellykket 
arrangement!

Tekst og bilder: 
Lars Hana

HAGEFEST I BERGEN
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Motto for Døves menighet, Bergen
Menighetsrådet i Døves menighet i Bergen har vedtatt at menighetens motto 
skal være ”Fremtid og håp”. Det er noe vi trenger å fokusere på i en tid hvor vi 
opplever at døvesamfunnet er presset på flere måter. Som menighet vil vi arbeide 
for fremtid og håp på flere plan. Vi har engasjert oss i forbindelse med nedleg-
gelse av Hunstad skole, for bedre tolking i helsevesenet m.m. Og vi er bevisst 
at vårt grunnlag ligger i et bibelvers fra Salmenes bok i Det gamle testamente: 
Bare i håp til Gud er min sjel stille, min frelse kommer fra ham (Salme 62,2).
Vi har slått opp mottoet i kirken. Og vi har også laget reflekser med tegning av 
Bergen døvekirke sammen med mottoet. Kirken er tegnet av tidligere kirketjener 
Bjørg Karin Husa. Og den er tegnet slik vi ønsker å fremstå: en åpen favn som 
tar imot oss mennesker slik vi er. Gjennom det finner vi fremtid og håp.

Lars Hana, døveprest.

De siste årene har døves menighet i Bergen invitert til samlinger på torsdagskveldene i juli. Torsdag er døvesenterets 
møtedag, men døvesenteret er stengt i juli. Så da overtar menigheten med en kort gudstjeneste eller andakt. Etterpå 
er det sosialt samvær med vafler og kaffe, eller is og jordbær på en fin sommerkveld, slik som på bildet.

Tekst og foto: Lars Hana

Om sommeren 
er torsdag kirkedag
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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

Døves menighet i Oslo:
Gudstjenester i Døvekirken:
28.08.11  kl. 11.00
11.09.11 kl. 11.00 – Kirkevalg etter 
gudstjenesten
25.09.11: Døves dag. Tid og sted 
ikke fastsatt. Følg med på www.
dovekirken.no.
09.10.11 kl. 11.00 
23.10.11 - Barnas dag og konfirman-
tpresentasjon kl. 11.00
06.11.11 : Allehelgensgudstjeneste 
kl. 18.00
27.11.11:  Lysmesse kl. 18.00

Gudstjenester i distriktet:
02.10.11 kl. 11 i Strømsgodset Kirke, 
Drammen.

Åpent hus annen hver torsdag (like 
ukenumre) kl. 11.30:
 
25/8 Grilling + siste nytt fra den nye 

døveprosten v/Roar Bredvei
8/9 Om høstens kommunevalg v/

gjester fra de politiske parti-
ene.     

22/9 Siste nytt om elektroniske 
 billetter v/Margrethe Lien fra 
Ruter #    

6/10 Straffet og isolert v/Hilde Haua-
land    

20/10 Nytt fra NDF. Om Døveforbun-
dets framtid v/Hanne Kvitvær

3/11 Hukommelse på tegnspråk v/
Knut Petter Sætre Langlo    

17/11 Program ikke fastsatt    
1/12 Adventsfest (NB! Kl. 12.00!) 

Påmelding innen 24/11 her!    
15/12 Juleverksted.  

Kafé i Døvekirken 
annen hver torsdag (like ukenumre) 
kl. 14-18
Middag serveres kl. 16.

Ungdomsklubben:
31/8 Kinokveld    
10/9 (NB! Lørdag!) Blåtur    
28/9 Innendørsklatring    
26/10 Go-cart    
09/11 "Batman" i Oslo Spektrum
14/12 Juleavslutning  

NB! Det kan forekomme endringer i 
programmet. Følg derfor med i kalen-
deren på www.dovekirken.no/oslo.

Døves menighet i Vestfold:
09.09.11: kl. 16: Åpent hus med guds-
tjeneste (kl. 18) og kirkevalg i Sandar 
menighetshus i Sandefjord.

Det øvrige programmet er ikke fast-
lagt ennå. Følg derfor med i kalende-
ren på www.dovekirken.no/oslo,

Gudstjenester i Sør-vesten-
fjelske distrikt:
Gudstjeneste i Kristiansand
dato: 01.09.11 
Gudstjeneste m/kirkevalg
dato: 11.09.11 
Gudstjeneste i Haugesund
dato: 18.09.11 
Gudstjeneste i Stavanger
dato: 02.10.11 
Menighetstur til Kristiansand
dato: 16.10.11 
Gudstjeneste i Stavanger
dato: 30.10.11 
Allehelgensmesse i Stavanger
dato: 06.11.11 
Lysmesse i Stavanger
dato: 27.11.11 

Gudstjenester  
i Bergen Døvekirke
21. august: Trygve S. Stabrun 
4. september: Trygve S. Stabrun 
18. september: Lars Hana
2. oktober: Familiegudstjeneste v/
Lars Hana 
16. oktober: Skaperverkets dag / 
høsttakkefest v/Trygve S. Stabrun
23. oktober: DOMKIRKEN v/Lars 
Hana 
30. oktober: Trygve S. Stabrun
6. november: Alle Helgens Dag  
kl 18 v/Lars Hana
20. november v/Trygve S. Stabrun
4. desember: Utdeling 4-årsbok v/ 
Trygve S. Stabrun
11. desember: Lysmesse kl 18 v/  
Lars Hana
24. desember: Julaften kl 15 v/  
Trygve S. Stabrun
25. desember: Lystenning kl 13 v/
Trygve S. Stabrun

Bergen Døvekirke åpen 
for lystenning og bønn
Når det er seniortreff på døvesen-
teret (annenhver torsdag kl. 11), er 
døvekirken åpen for lystenning og 
bønn kl 10.45.

 
 

TIRSDAGSKAFE 
i Bergen Døvekirke tirsdager kl 11 
 

13.september  
11. oktober  
8. november 
13. desember 
 

ANDAKT – BEVERTNING – PROGRAM 
 

VELKOMMEN! 
 

 

Trondheim døvekirke
Gudstjenester:
11. september kl.11. Valg.
25. september kl.18
23. oktober kl.18
6. november kl.11
20. november kl.18
Havsteinektra 
helse- og velferdsenter
9. oktober kl.11 
Egge kirke
13. november kl.11

Hyggetreff og menighetskvelder 
Klostergt. 60:
13. september kl.11
27. september kl.19
11. oktober kl.11
25. oktober kl.19
8. november kl.11
22. november kl.19

Halvårsprogram Døvekirken 
i Tromsø Høst 2011
Gudstjenester:
18. september kl.13. Valg.
30. oktober kl.13
27. november kl.13. Lysmesse.

Åpen kirke og gudstjenesteverksted

1. september kl.18 Åpen kirke
13. september kl.18 Gudstjeneste-
verksted
6. oktober kl.18 Åpen kirke
25. oktober kl.18 Gudstjeneste-
verksted
3. november kl.18 Åpen kirke
22.november kl.9-15 Gudstjeneste-
verksted

Felleslegatet for Døve
Du kan søke om støtte.

Kontakt: Hans Kr.Hønsvall
Postboks 192, 3201 SANDEFJORD

www.felleslegatet.no
E-post:

ina.m.hagen@colorline.no
Søknadsfrist 15. september 2011 
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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 
Tlf direkte 73 52 08 31 
Mobiltelefon 480 49 501
erik.gjengedal@dovekirken.no 

Ingrid Karlgård Moxness, 
daglig leder
Tlf direkte 73 51 60 77 
Mobiltelefon 917 30 925
ingrid.moxness@dovekirken.no
Johan Fjellestad, kirketjener
Teksttelefon 74 82 74 69
Anne Marie Sødal, døvekateket
Tlf direkte 73 52 90 56 
Mobiltelefon 906 44 665
anne.marie.sodal@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

Sonja Skogvoll
Mobiltelefon 920 46 139
sonja.skogvoll@dovekirken.no

Stiftelsen Signo

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

tirsdag (9-15) - onsdag (12.30-15) 
- torsdag (9-15).  Dere kan da ringe 
våre døve ansatte og snakke med de 
via tolken.

--, daglig leder  
(stillingen er ikke besatt)
Telefon tolk  23 33 43 20
Teksttelefon  23 33 43 30
Se også kontaktinfo til Eyolf Berg, 
nedenfor.

Sunniva J. Fisknes, døvekapellan
(Permisjon)

Marita Solberg Bjerke,   
vik. prostiprest/døvekapellan 
Mobiltelefon: 908 96 590
marita.solberg.bjerke@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 

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

Odd Erling Vik Nordbrønd, 
døveprest 
Telefon: 70 16 53 26
Teksttelefon: 70 16 53 27
Faks: 70 16 53 39

DØVEPROSTEN

Adresse: Fagerborggt 12, 0360 Oslo

Roar Bredvei, 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 06 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

Hege R. Lønning, 
 trosopplæringskoordinator 
Telefon tolk 23 33 43 20
Mobiltelefon  952 09 906
hege.lonning@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  

   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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Slipp Bibelen løs!
Kristin Gunleiksrud mener at Kirken må bli flinkere til å formidle Bibelens 
kompliserte og vanskelige tekster. I boka “Bibelfortellinger” har hun skrevet 
kjente og ukjente bibelhistorier på nytt.

Andreas Slettholm,
Kulturmeglerne 

– Jeg har ofte lurt på om Kirken 
tør å ta Bibelen på alvor, sier Kris-
tin Gunleiksrud.

Snill eller slem
Forfatteren og kirkerådsmedlem-
met er opptatt av hvordan kirken 
fremstiller Bibelen i trosopplæring 
og i gudstjenester.

– Når vi i Kirken bruker Bibelen, 
velger vi ofte ut de tekstene vi 
liker, og som passer inn i et enkelt 
snill/slem-skjema. Særlig gjelder 
dette barnebibler. Det er en nes-
ten blasfemisk forenkling å frem-
stille Jesus som snill. Han blir sint 
og urimelig, og gjør ubehagelige 
og rystende ting. Jeg skulle ønske 
at Kirken lot Bibelens fortellinger 
strømme fritt, også de historiene 
som ikke er så lette, sier Gun-
leiksrud.

En sammensatt Gud
Å fortelle de vanskelige histori-
ene er nemlig nødvendig for at 
mennesker skal finne Bibelen 
interessant livet gjennom, mener 
Gunleiksrud.

– Verken barn eller voksne bør få 
et forenklet gudsbilde der Gud 
reduseres til en garantist for 
menneskers lykke. Det forenklede 
gudsbildet blir man ferdig med i 
10-årsalderen. Man må formidle et 
mer sammensatt bilde av Gud, og 
med det mangfoldet av fortellinger 
som finnes i Bibelen, er ikke det 
noe problem, sier Gunleiksrud.

Helter med feil
Hun påpeker at Bibelens helter 
ikke er så prektige og helstøpte 
som vi ofte fremstiller dem. 

– David er en helt, men han 
snubler og begår overgrep, for 
eksempel mot Batseba. Peter går 
på trynet hele tiden. Men når vi 
bruker fortellingene om disse, 
toner vi ned alle feiltrinn, all fam-
ling, alt det menneskelige. Da blir 
Bibelens skikkelser bare en sam-
ling moralsk strømlinjeformede 
mennesker og ikke de ekte og 
sanne menneskene de egentlig er, 
sier Gunleiksrud. 

14. september kommer hun med 
boka “Bibelfortellinger”. 

– Boka ble til fordi Bibelen inne-
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holder så mange fortel-
linger altfor få kjenner. Jeg 
ble slått av hvor livsnære 
og sanne disse historiene 
er, hvor lite skjønnmaling 
Bibelen bedriver. Jeg hå-
per at flere kan få kjenn-
skap til bibelfortellingene 
gjennom denne boka, sier 
Gunleiksrud.

Hun har lagt seg tett på 
Bibelens språk, og vært 
forsiktig med gjendikt-
ning og tolkninger.

Overmot?
– Å skrive Bibelen på 
nytt er absolutt preget 
av overmot! Jeg skjøn-
ner nesten ikke at jeg 
tør, men det var noe jeg 
måtte. Det er noe med 
disse fortellingene som 

Kirkelige handlinger
Hvis ikke annet er angitt, har handlingen funnet sted i ved-
kommende døvekirke

Oslo og det østenfjelske
Døpte
8.mai:  Nikolai Wisny
12. juni:  Leo Vidnes Høiberg

Konfirmerte
8. mai:  Charlotte Emilie Skogsholm, Nikolai Eggesvik 

Karlsen, Kelsey Laila Løken, Marita Simensen, 
Fredrik Haraldsen Søndrål, Nikolai Wisny, Ulrik 
Osvold, Rebecca Park Hansen, Linda Johans-
son

29. mai (Haug kirke): Sara Fremgård Kaspersen
5. juni (Aurskog kirke): Jonas Vestengen
12. juni (Nikolaikirken): Ragnhild Frogner Hasle

Vigde
6. august (Flå kirke): Monica Nesje og Gunnar Lindelien
13. august (Ullensaker kirke): Kathrine Kværner og Marco 

Rainer Andresen

Bergen og det vestenfjelske
Gravferd
06.05.11:  Else Gåsland

Trondheim og det nordenfjelske
Gravferd
26.05.11: Per Erik Fjellseth Malvik kirke
27.07.11: Bjarne Grimstad

Årets konfirmanter i Trondheim. Fra venstre Maren Waaler, konfirmert i 
Valnesfjord kirke 5.juni, Vetle Mes teig, konfirmert i Ørland kirke 7.mai og 
Kristin Leiknes Johansen, konfirmert i Myre kirke 15.mai. Sammen med 
kapellan Erik Gjengedal og kateket Anne Marie Sødal

Ragnhild Frogner Hasle fra Gran på 
Hadeland ble konfirmert i Nikolai-
kirken, den største av søsterkirkene 
på Granavollen, 12. juni sammen 
med 21 andre konfirmanter.

Årets konfirmanter i Trondheim Konfirmasjon på 
Granavollen

berører meg veldig, sier 
Gunleiksrud.

– Kan ikke folk bare lese 
Bibelen i stedet for din 
bok?

– Jo, og det oppfordrer 
jeg selvfølgelig til. Men 
den er litt vanskelig til-
gjengelig, og mange av 
de beste fortellingene 
har gjemt seg mellom 
lovtekster og ættetavler. 
I “Bibelfortellinger” får 
historiene lov til å skinne 
som de perlene de er, 
og de blir presentert i 
sammenheng. Dette kan 
gi leserne en ny opple-
velse av fortellingene, sier 
Gunleiksrud.

...Slipp Bibelen løs! (forts.)
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Døvekirke i Sandefjord?
Døves menighetsutvalg i Vestfold vurderer bygning i Sandefjord 

Årelangt arbeid for egen døve-
kirke for Vestfold og Telemark 
kan nærme seg målet. Etter at 
Døvekirkenes fellesråd vedtok 
å gå inn for at det skal settes 
av midler til anskaffelse og drift 
av egnet bygning i Sandefjord, 
har menighetsutvalget vært på 
husjakt de siste to årene.

Hvorfor akkurat Sandefjord? Den 
nye døvemenigheten skal dekke den 
sørvestligste delen av Østenfjelske 
døvedistrikt, altså fylkene Vestfold og 
Telemark. Hovedtyngden av de døve 
i dette området bor fra Tønsberg 
og sørover til Porsgrunn/Skien, og 
Sandefjord ligger sentralt til både 
nordfra og sørfra. I tillegg er det al-
lerede et veletablert døvemiljø i byen 
som bl.a. huser Vestfold døveforening 
og Sandefjord videregående skole 
som er knutepunktskole for døve og 
hørselshemmede.
Bygningen som nå vurderes, har en 
lang historie bak seg i tjeneste for 
Guds rike. Den ble bygget i 1908 av 
daværende Sandefjord Ynglingefore-
ning, en forløper til dagens KFUK/
KFUM. Helt fram til for knappe 10 
år siden var bygningen fremdeles 
sentrum for KFUK/KFUM-arbeidet 
i byen, og speiderne har fremdeles 
tilhold der.
Både menighetsutvalget, prost, kir-
keverge og representanter for me-
nighetsrådet har vært på befaring og 
mener at bygningen er godt egnet til 
døvekirke. Utseendemessig passer 
den også godt som kirkebygg. Det 

gjenstår imidlertid noen bygningstek-
niske og finansielle spørsmål som må 
avklares før det kan legges inn bud på 

eiendommen, men vi håper disse blir 
avklart med positivt resultat i løpet 
av ikke altfor lang tid.


