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Hege R. Lønning, trosopplæringskoordinator

Popkorn
I skrivende stund har vi akkurat hatt 
Ungdomsting. Ungdomstinget arrangeres 
én gang i året, og da kommer ungdom 
fra alle menighetene i Oslo bispedømme, 
inkludert døvemenighetene, sammen en 
hel helg for å snakke sammen om hvordan 
ungdom ønsker at kirken skal være. 

I år var Døvekirken i Oslo vertskap. Tusen 
takk til dere i Oslo for en flott helg!

Døvekirken var full av ungdom og full 
av liv. Lørdag kveld hadde vi gudstje-
neste som Marita prest hadde ansvar for 
sammen med våre ungdommer. Elisabeth 
Vefling ringte inn og ut – Minh Hung Lu, 
Linda Veronica Steinsbø og Kenneth Lei-
ros hadde poesi – Kenneth og jeg leste 
tekstene – leder i LUD, Katja M. Eidesen, 
holdt prekenen ”Popkorn”. Jeg låner noen 
av Katjas flotte ord: ”Vi lever godt og er 
fornøyd med livet vårt. Derfor kan vi sitte 
og kose oss med popkorn siden vi har ett 
bra liv, og vi har råd til det. 

Men det er ikke alle som har det like bra. 
De sliter med å få tak i mat; de sliter med 
å få tak i medisin; de sliter med å få tak i 
en ordentlig bolig. Men de står ikke alene; 
de står sammen for noe de tror på eller 
kjemper for. 

De har et håp om å få et bra liv, en bra 
fremtid og få tak over hodet. Og vi sit-
ter og koser oss med popkorn selv om 
mange sliter. Er det riktig?” Tusen takk til 
ungdommen for viktige spørsmål!

Vi beskytter oss mot verdens ondskap 
og bygger opp et skall rundt oss, som 

et upoppet popkorn. Troen på Jesus kan 
hjelpe oss slik at vi popper ut av skallet. Vi 
skal da gi av oss selv med glede, og dele 
med andre. 

I skrivende stund har vi også fått vite at 
vår store svømmer Alexander Dale Oen 
døde i så altfor ung alder. Han var raus og 
delte av seg selv med alle rundt seg – han 
er et godt forbilde som jeg skal huske på 
lenge. Hvil i fred, kjære Alex, og takk for 
alt. La oss alle poppe ut av vårt skall og ha 
et raust liv der vi bryr oss om andre!

Dette minner meg om pinsen og på noe 
av det siste Jesus sa til sine disipler. Jesus 
sa: ”Et nytt bud gir jeg dere. Som jeg har 
elsket dere skal dere elske hverandre.”  

For meg er dette pinsens budskap. Jesus 
sa at de skulle elske ham som han hadde 
elsket dem, altså med en kjærlighet som 
gjengjelder kjærligheten. Jesus sier at den 
kjærligheten han har vist oss, og som vi 
vet så mye om, en slik kjærlighet skal vi 
vise hverandre og andre. 

Og for å hjelpe oss med å vise kjærlighet 
til hverandre, er vi døpt og har fått Den 
Hellige Ånd. 

Det kan vi glede oss over når vi nå går 
inn i en tid med varme dager og en natur 
som spretter ut som popkorn rundt oss. 
Gå ut og vær rause!

Ønsker dere alle en god pinse!
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Tegnspråket
i døvekirken
«Veien til døves hjerter går gjennom tegnspråket,» 
skal den første døvepresten, Conrad Svendsen, ha 
sagt da han ble irettesatt for å bruke tegnspråk til 
elevene ved døveskolen. Han ble beskyldt for å ødelegge barnas språk. 
De som kjenner døves historie, forteller om at tegnspråket har vært en 
rød tråd gjennom Døvekirkens historie. I Døvekirken har alltid tegn-
språket stått sterkt. I en tid der det settes spørsmål om behov for skoler 
for hørselshemmede og med fokus på trosopplæring og gudstjenestere-
form på tegnspråk i Døvekirken har det vært behov for å lage en stra-
tegi for å møte disse store utfordringene. 

Derfor har en av hovedsakene i Døvekirken i 2010, 2011 og 2012 vært 
å få en egen plan for tegnspråk i Døvekirken.
Døvekirkenes Fellesråd oppnevnte en arbeidsgruppe bestående av 
leder i fellesrådet Nora Edwardsen Mosand, daværende daglig leder i 
Oslo Hege R. Lønning og døveprest i Trondheim Per Walle. Etter hvert 
ble arbeidsgruppen utvidet med Odd-Inge Schrøder og Sonja Myhre 
Holten fra Språkrådet.
Planen ble lagt frem for Døvekirkenes fellesmøte i fjor, og arbeids-
gruppen arrangerte etter det en høring og besøkte alle menighetsråd og 
menighetsutvalg i Døvekirken. Så ble tegnspråkhandlingsplanen ved-
tatt av Døvekirkenes fellesmøte i Ålesund 17. mars 2012. 

Prinsipprogrammet kan kort oppsummeres med følgende punkt:
a Norsk tegnspråk er naturlig språk i Døvekirken. 
a Norsk tegnspråk legges til grunn for all muntlig kommunikasjon 

i Døvekirkens virksomhet og forventes brukt av alle som har fått 
tegnspråkopplæring.

a Bibelen og liturgier skal oversettes til norsk tegnspråk. 
a Stemmetolk skal brukes ved gudstjenester der ikke alle kan norsk 

tegnspråk.
a Alle ansatte skal få en grunnleggende tegnspråkopplæring tilsva-

rende ett år på høyskolenivå.
a Det legges til rette for årlige tegnspråkkurs for alle ansatte i Døve-

kirken.
a Døvekirken jobber for å få norsk tegnspråk anerkjent som offisielt 

språk i Norge.

I innledningen til planen vises det til at planen også kan sees som en 
oppfølging av Oslo bispedømmeråds 10 kirkepolitiske målsettinger 
for Døvekirken, der alle målsettingene også har et språkpolitisk anlig-
gende. Nå er det opp til Døvekirken å sette målsettingene ut i livet.
Gratulerer med tegnspråkhandlingsplanen!

Roar Bredvei, døveprost.Forsidebildet er tatt av Petter Pettersen
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Tiden nærmer seg for at Asgeir Straume tak-
ker for seg som prest i døvekirken, og 24. juni 
har han sin siste gudstjeneste i Døvekirken 
i Oslo.

For undertegnede har tiden jeg har fått lov til 
å tilbringe sammen med Asgeir, vært en tid 
da jeg har fått lov til å ta til meg av all den 
erfaring han har gjort seg som prest.

I gamle dager var det slik når man var evan-
gelist eller forkynner, så kunne man som ny 
få lov til å være på reise med en erfaren for å 
bli «lært» opp til jobben som man etter hvert 
skulle gå inn i.

Som student og på vei til å bli prest har jeg 
fått lov til å tilbringe mange dager sammen 
med Asgeir, fått ta del i hans erfaring og liv 
som prest.

Han er en utømmelig kilde av lærdom; ingen 
av mine spørsmål var for små eller for van-
skelig å svare på, og på den måten har han 
tilført meg mye som jeg ikke kunne ha lært 
meg selv om jeg skulle ha lest alle de bøkene 
som finnes, om praktisk teologi.

Hans pedagogiske evner, måten å legge 
tingene fram på og tilbakemeldingene han 
ga, har vært gode å ha da jeg begynte min 
tjeneste som prest. Han evnet å se hva jeg 
trengte å vite noe om, samtidig med at han 
ga meg muligheten til selv å utvikle meg og 
den tjenesten jeg skulle gå inn i.

De gudstjenestene vi har hatt sammen, har 
alltid vært preget av Asgeir sine erfaringer 
og pedagogiske evner, og de har gitt meg en 
opplevelse av å være en medarbeider og at 
min oppgave også var betydningsfull. Han 
har vært en som oppmuntret meg til selv å ta 
ansvar og overta jobben som prest, og selv 
etter hvert ønsket å tre til side for ”presten” 
i Tromsø.

Vi har hatt mange gode samtaler om livet, om 
prestetjenesten og om kallet til å være prest.

En av tingene som jeg har satt veldig stor 
pis på, er at før hver gudstjeneste og i god 
tid fikk jeg tilsendt det som skulle være min 
oppgave; det kunne være flere ting, men en 
ting var fast: Klokkerbønnen. En bønn som 
jeg etter hvert er blitt glad i, og som jeg vil 
dele med dere:

Herre, jeg er kommet inn i dette Ditt 
hellige hus
for å høre hva Du Gud Fader, 
min Skaper,
Du Herre Jesus, min Frelser,
Du Hellige Ånd, min trøster 
i liv og død, vil tale til meg.
Herre, lat nå opp mitt hjerte
ved Din Hellige Ånd, 
så jeg av Ditt ord kan lære sørge over 
mine synder,
og tro i liv og død på Jesus 
og forbedre 
meg hver dag i et hellig liv. 
Det høre og bønnhøre
Du ved Jesus Kristus.

På denne måten har også Asgeir gjennom 
vårt samarbeid åpnet opp mine øyne for at 
det er noen skatter i kirkens liturgi, som er 
verdt å ta vare på og bringe videre til nye 
generasjoner

For meg hadde det vært godt om Asgeir ville 
tilbringe noe av pensjonisttilværelsen her 
oppe i nord, på kjøreturer rundt i distriktet, 
hvor jeg kunne få nyte av all hans kunnskap, 
både i teologiske spørsmål, men også i det å 
være prest.

Jeg takker for et meget godt samarbeid, og for 
all oppmuntring og positive tilbakemeldinger 
som Asgeir har gitt meg også etter at jeg har 
startet min tjeneste. De har alltid vært gode å 
ta med seg i hverdagen som prest.

En takk og et farvel – Asgeir Straume
Av Arne Lundqvist, kapellan, Tromsø Døvekirke
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Hanne Dyrendal 
slutter

Av Roar Bredvei (Foto: Hanne Dyrendal)

Når Hanne slutter i jobben som rådgiver på døve-
prostens kontor 16. mai har hun arbeidet hos oss i 5 
½ år. Hanne har vært en komplett medarbeider med 
en helt utrolig sans for rutiner og orden og med en 
produksjon som mangler sidestykke. Hun har også 
brukt sin teologiske kompetanse og vært aktivt med 
på arbeidet med Oslo bispedømmes kirkepolitiske 
målsettinger for Døvekirken og arbeidet med guds-
tjenestereform.

Og Hanne har ofte vært på gudstjenester, voksenjule-
trefest og basar, og da ofte sammen med sin familie. 
Hannes mann, Wolfgang Plagge, tok døvemenighe-
ten i Oslo med storm allerede på voksenjuletrefesten 
for 5 år siden med sitt vinnende vesen og sin store 
nysgjerrighet og interesse for døve og Døvekirken 
– og så snakket han sitt morsmål nederlandsk med 
Jeanne Mehlum. Og Wolfgang var også med som 
organist i Tromsø døvekirke da Arne Lundqvist ble 
ordinert til tjeneste av Ole Christian Kvarme. Og så 
var vi alle så glade da lille Victoria kom til verden 
for 1 ½ år siden – en vakker liten jente som har fått 
det beste fra sin mor og sin far. 

Vi takker deg Hanne for alt du har betydd for så 
mange prester, diakon, kateketer, trosopplærere, 
andre ansatte i Døvekirken og så mange andre som 
har hatt glede av ditt arbeid og over å møte deg.
Så ønsker vi deg det aller beste og håper å se deg 
iblant i Døvekirken – Du er alltid velkommen. Og 
kanskje kommer du tilbake som prest i en av våre 
menigheter? Det håper vi! Du har mye å by på, sider 
ved deg som kanskje ikke alle har vært oppmerk-
somme på. Jeg tenker på din nydelige beskrivelse 
av HVA HENDER KAN UTRETTE, i diktet ditt 
som vi gjengir på baksiden av dette nummeret av 
Døves Blad.

Marita 30 år
Av Roar Bredvei (tekst) og Anders Kjøndal (foto)

Marita Solberg Bjerke ble ordinert til vikartjeneste i 
Døvekirken i Oslo og Oslo bispedømme i januar 2011.  
Siden den tid har hun jobbet som vikarprest i Oslo og 
det siste året har hun studert tegnspråk ved Høyskolen 
i Oslo og Akershus på fulltid.
Nylig ble hun 30 år og nylig fikk hun også forlenget 
sitt vikariat frem til mars 2013 i den perioden Sunniva 
Fisknes har permisjon.
Vi gratulerer både med 30 års dagen og med videre 
engasjement i Døvekirken.

Gratulerer med dagen!
Vi gratulerer vår alles kjære Knut Syvertsen med 60 
årsdagen den 22. mai. Du er en veldig snill person som 
alltid stiller opp for oss! Vi er veldige glade i deg! 
Mange gode klemmer fra Karin Elise, Beate, Jan og 
 Anders, Terje, Ailin, Ylva og Vilje, Yngve, mor, sviger-
mor, Buster og resten av familien din.

- og både Menighetsutvalget i Vestfold og Telemark, 
 Døves menighetsråd i Oslo og på Østlandet, Døvekirke-
nes fellesråd og hele staben i Fagerborggata 12 slutter seg 
til gratulasjonen og ønsker Knut alt godt for både dagen 
og årene som ligger foran.
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Grensesprengende fellesskap
Døvekirkens sommerleir 2012

Døvekirken 
 arrangerer som-
merleir på Ørje 
for ungdom i 
 alderen 14-20 år.
Årets somemrleir blir på 
leirstedet "Sjøglimt" på 
Ørje i dagene 7.-12. august 
(tirsdag til søndag).

Leirstedet ligger flott til i 
praktfullt turterreng i de 
dype skogene i indre Øst-
fold og innbyr til en rekke 
gode og spennende akti-
viteter både innendørs og 
utendørs.

Av programmet nevner vi:
• Bordtennis
• Fotball
• Klatrevegg
• Turdag
• Bading i Rødnessjøen
• Aktivitetsdag
• Bålkveld
• Grilling
• Morgen- og kveldsssamlinger med underholdning og 

ettertanke.

Synes du dette ser spen-
nende ut? Bli med, da 
vel! - og ta gjerne med 
deg en kamerat eller en 
venninne.

Hvis du er rask og melder 
deg på innen 31. mai, 
koster leiren kr. 2.000,-, 
inkludert reise og påmel-
dingspenger. 

Etter 31. mai blir leiren 
kr. 500,- dyrere, totalt kr. 
2.500,-, så her lønner det 
seg å være raskt ute.

Når det nærmer seg, vil 
alle som er påmeldt, få 
tilsendt nærmere info om 
utstyr, reise osv. 

For å melde deg på fyller du ut påmeldingsskjemaet på 
http://www.dovekirken.no/index.cfm?id=375151.

Påmeldingspenger:
Kr. 500,- innbetales til Døvekirkenes Fellesråd, 
konto nr. 3000.17.70124, 
ved påmelding, 
resten når du kommer på leiren.

Tips til sommerferien: Døvt hotell i Berlin
De eneste hørende ansatte på Hotel Morgenland er resepsjonsbetjeningen. Alle andre som jobber der, er døve. 
Hørende gjester som kommer til hotellet, blir informert om at betjeningen er døv, og plakat med det tyske en-
håndsalfabetet er lagt ut på alle rom. 
Hotel Morgenland er et godt og trivelig hotell som eies og drives av den tyske misjonsorganisasjonen "Morgen-
ländische Frauenmission" (Kvinnenes Østasiamisjon) og inngår i en større kjede av tyske misjonshoteller.
I tillegg til lyse og trivelige gjesterom har hotellet flere møte- og konferanselokaler og egner seg derfor godt som 
kurs- og konferansested. Foruten vanlige hotellrom finnes det også små leiligheter som egner seg godt for hele 
familier.
Hotellet ligger i bydelen Lichtenfelde, et stykke sørvest for Berlin sentrum, og er lett tilgjengelig. Fra de nær-
meste S- og U-banestasjonene går det buss nesten til døren, og kommer du med bil, er det også lett å finne veien. 
Fra Lichtenfelde er det heller ikke langt til den gamle keiserbyen Potsdam med sin rike historie og fantastiske 
kulturskatter.
Hotellets engelske hjemmesider er for tiden under omarbeiding, men hvis du går inn på http://www.hotel-
morgenland.de, så betyr ”Schnellbuchung” bestilling, og du kan bestille rom der. Du kan også sende e-post – på 
engelsk eller tysk – til info@hotel-morgenland.de.
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Jesu lidelseshistorie
på langfredag i Døvekirken i Oslo

Av Roar Bredvei  (tekst) og Anders Kjøndal (foto)

Tradisjonen tro ble lidelseshistorien fremført av Karl Fredrik Robertsen i Oslo døvekirke i langfredag.
Denne gangen hadde Karl Fredrik med seg kirketjener David og prest Asgeir (Se forsiden!) i fremføringen.
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Parallelt med fellesmøtet ble det i år 
for første gang arrangert ungdom-
mens fellesmøte.  

Ungdommens plass i Døvekirken var 
en av de viktige sakene som ble tatt 
opp. De unge og voksne fikk snakke 
sammen om: Hvordan er det å være 
ung i Døvekirken? Hvor er de unge i 
Døvekirken? Hva trenger de? Hvor-
dan kan vi inkludere og engasjere 
ungdommer i Døvekirken? Hvilke 
verdier er det viktig å gi dem? Slike 
spørsmål handler til syvende og sist 
om Døvekirken sin framtid. Det er 
viktig at unge og voksne/eldre hele 
tiden snakker sammen om dette. 
Derfor ble det bestemt at det hvert år 
fremover, når det er Døvekirkenes 
Fellesmøte, også skal arrangeres 
Ungdommens Fellesmøte. 

Handlingsplan for tegnspråk i Døve-
kirken er en spennende sak. Språk er 
viktig for vår kommunikasjon og vår 
identitet. Tegnspråkets posisjon og 
status har alltid engasjert Døvekirken. 
Både Norges Døveforbund og Norsk 
språkråd var godt representert og ut-
trykte begeistring for at Døvekirken 
på møtet vedtok Handlingsplanen for 
tegnspråk. Så det er ikke rart at Dø-
vekirken vedtar en slik plan. Språk er 
også så viktig for teologien og kirken. 
Vi kjenner fra bibelfortellingene at 
Gud bruker språk, ord og tegn som 
eneste verktøy når han skaper verden. 
Med språket og sakramentene som 
verktøy er det vi mennesker blir kalt 
av Gud til å være med i Guds rike. 
Jesus har i dåpsbefalingen gitt kirkens 
medlemmer i oppgave å gjøre alle fol-
keslag til disipler. Det kan ikke skje 

Døvekirkenes fellesmøte i Ålesund
16.-18. mars 2012

Viktige og sentrale saker sto på dagsorden under årets fellesmøte i Ålesund.

Tradisjonen tro sto også vakre og verdifulle gudstjenester, god mat, og plass for

sosialt samvær og samtaler på programmet, og i tillegg en fengende byvandring.
uten å benytte det språket alle bruker. 
Det er enda en god grunn for at tegn-
språk er så viktig for Døvekirken, 
og faktisk for hele den verdensvide 
kristne kirke.   

Arbeidet med gudstjenestereformen i 
Den norske kirke har vart lenge. Når 
resultatet av reformen nå skal anven-
des i den ”hørende” kirken, starter en 
ny etappe med videre arbeid fram til 
advent i 2015 i Døvekirken. Mye av 
dette arbeidet vil handle om overset-
telse til Norsk tegnspråk. Målet er å 
lage en visuell gudstjeneste som døve 
fra hvert sted skal være med å sette 
sitt særpreg på. Den skal uttrykke 
døves kultur i Norge og gi tilgang 
til Guds rike og åndelig føde for alle 
som deltar.    

Ålesund er en sjeldent vakker by 
med sin gjennomførte jugendstil. På 
en spennende byvandring fikk vi vite 
hvordan dette henger sammen med 
brannen der hele Ålesund gikk opp i 
flammer. Hele byen ble da bygget opp 
igjen i løpet av en tre års periode. 
En stor takk til dem som var med 
og arrangerte fellesmøtet, både fra 
Kirkevergen og fra Døves menighet 
i Møre.

Se flere bilder fra fellesmøtet på 
http://www.dovekirken.no/more/
index.cfm?id=113762.

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

Støtt våre annonsører!
Våre annonsører støtter oss!

Av Jarl Åge Tjørn (tekst) og Odd Erling Vik Nordbrønd (foto)
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Temaene var «Ung i Døvekirken» 
og «Organisering av ungdoms-
arbeidet/Landsungdomsrådet 
(LUD)».

Det var felles bosted og måltider for 
alle deltakerne, både på det ordinære 

UNGDOMMENS FELLESMØTE
Av Petter Pettersen (tekst og foto)

16-18 mars ble Døvekirkens Fellesmøte avholdt i Ålesund. Nytt av året var også at ungdommene hadde sitt eget 
Fellesmøte samtidig. Det var åpnet for 2 ungdommer fra hver menighet, og 7 deltok.

Fellesmøte og på Ungdommenes Fel-
lesmøte. På lørdagen var det satt av 
2 timer på det ordinære Fellesmøtet, 
hvor ungdommene fortalte om sitt 
møte med Døvekirken, opplevelsen 
av ungdomsarbeidet, og savn og be-
hov for dem rundt om i menighetene. 

Det var også satt av tid til diskusjon 
rundt temaet.
For ungdommene opplevdes det 
godt å bli sett og hørt i en slik sam-
menheng, og det ble også åpnet for 
å fortsette med Ungdommens Fel-
lesmøte i de kommende årene.

ASGEIR STRAUME MOT PENSJONISTENES REKKER
Av Roar Bredvei

Tro det eller ei så går døveprest Asgeir Straume av med pensjon sommeren 2012.
Forsidebildet på dette nummeret viser Asgeir Straume under langfredagsdramatiseringen i Oslo 
Døvekirke (foto Anders Kjøndal).

Vil du møte ham og se ham før han slutter, har du anledning følgende søndager som han har guds-
tjeneste i Døvekirken i Oslo:

• 1. Pinsedag, søndag 27. Mai kl. 11:00

• St. Hansdagen, søndag 24. Juni kl. 11:00

Vi vil komme tilbake til mer om Asgeir Straume sin avskjed i neste nummer av Døves Blad.
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Det er meget viktig for 
beboerne ved Signo i 
Andebu og ellers for alle 
i Signo i hele landet at 
 døveprest nå er på plass. 

Det var et fyrverkeri av 
en fin gudstjeneste der 
beboerne gjennom bøn-
ner og taler ønsket sin nye 
prest velkommen og viste 
sin glede over den nye 
presten. 

Gjennom en slik preste-
tjeneste kjenner de seg 
trygge og ivaretatt som 
tegnspråkbrukere og som 
døvblinde. 

Menighetsutvalget i Vest-
fold ser frem til et aktivt 
samarbeid, og jeg fikk 
anledning ved kirkekaffen 
å holde en tale sammen 
med døveprosten på vegne 
av menighetsutvalget og 
menighetsrådet, i Oslo og 
døveprosten hilste fra Dø-
vekirken.

Vi ønsker Marco Guds 
velsignelse over sitt arbeid 
som døveprest i Signo og 
takker Signo for den fine 
dagen vi var invitert til.

Innsettelse av
ny døveprest i Signo

Tekst og foto: 
Knut Syvertsen

Den nye døvepresten fikk en fin innsettelse i Andebu 22. april i år. Som leder 
av menighetsutvalget i Vestfold var jeg invitert til innsettelsen av døveprest 
Marco Kanehl, og jeg var også en av forbederne hans etter at han var innsatt 
av døveprost Roar Bredvei. Gudstjenesten ble ledet av tidligere døvekapellan 
Trine Ytre-Arne og innsettelsen, som sagt, av døveprosten. 
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I boken Hellig år tar den svenske pinsepastor, redaktør, 
retreatleder og forfatter Peter Halldorf leserne med på en 
vandring gjennom kirkeåret slik det begynte å ta form i 
Jerusalem på 300-tallet. Han beskriver hvordan de ulike 
dagene og tidene i kirkeåret vokste fram.
«Kirkeåret, eller det liturgiske året som det også kalles, 
er en måte å feire og leve seg inn i de store hendelsene 
i Jesu liv. Fra jul til påske, fra pinse til advent følger vi 
Jesus gjennom evangeliene og lar våre liv innpodes i hans 
liv. Hvert år er et prisme som får sitt lys fra Kristus og lar 
det bli reflektert i skiftende farger til ulike tider i løpet av 
året. Hver høytid gjenspeiler ett aspekt ved troens mys-

Åpne Døvekirker 22. juli 2012
Av Roar Bredvei (tekst) og Anders Kjøndal (foto)

Aktuelt i forbindelse med liturgireformen i Døvekirken:

Halldorf med bok om kirkeåret

terium. I feiringen av de kristne festene, av hver søndag 
som en påskedag, blir gudstjenesten den hendelsen som 
uttrykker Kirkens vesen. Den er himmelen på jorden», 
skriver Halldorf i forordet.
Halldorf skriver at boken ikke først og fremst er en fakta-
bok om kirkeårets kalender og historiske bakgrunn. Hans 
ønske er fremfor alt at den skal fungere som en åndelig 
veiledning gjennom kirkeåret.
Boka, som er utgitt på Luther Forlag, er tilpasset norske 
forhold av oversetteren, Eyolf Berg. 

KPK

Under døves kulturdager i Oslo 2011 ble gudstjenesten avsluttet med at like mange roser som antall døde 
22. juli ble lagt på vannet i Middelalderparken i Oslo.

Søndag 22. juli 
2012 vil alle 
døvekirkene i 
Norge holde 
åpent fra kl. 11 
til kl. 15.  Det vil 
bli mulighet for 
lystenning, et-
tertanke og annet 
program. Noen 
steder vil døve-
menighetene delta 
på gudstjenestene 
i domkirkene. 
Se etter informa-
sjon fra din døve-
menighet.
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  KALENDER 
Gudstjenester i Oslo
• 6. mai: Konfirmasjonsgudstjeneste 

i Døvekirken kl. 11.00
• 27. mai: Høytidsgudstjeneste i 

Døvekirken kl. 11.00
• 10. juni: Gudstjeneste i Døvekir-

ken kl 11.00
• 24. juni: Gudstjeneste i Døvekir-

ken kl. 11.00
• 8. juli: Gudstjeneste i Døvekirken 

kl. 11.00
• 12. august: Gudstjeneste i Døve-

kirken kl. 11.00
• 26. august: Gudstjeneste i Døve-

kirken kl. 11.00
• 9. september: Gudstjeneste i Dø-

vekirken kl. 11.00
• 23. september: Gudstjeneste i 

Døvekirken kl. 11.00
• 7. oktober: Gudstjeneste i Døve-

kirken kl. 11.00
Gudstjenester i Vestfold: 
Se under Døves menighet i Vestfold 

og Telemark!
Gudstjenester ellers i distriktet
• 28. mai: Pinsegudstjeneste i Ha-

mardomen kl. 11.00
• 29. juli: Olsokgudstjeneste i 

Skedsmo Kirke kl. 18.00

Ungdomsklubb i Oslo Døve-
kirke onsdager kl. 18:
2. mai og 13. juni

Liseberg
Vårens høydepunkt!
1. – 3. juni (fredag til søndag)
Fornøyelsesparken i Liseberg i 
Gøteborg. Hvis du er i alderen 
13-17 år, så sett av denne helgen 
og bli med på en alle tiders tur!
Mer info og påmelding på 
http://www.dovekirken.no/
oslo/?tmpl=activity&id=68567!

Åpent hus i Oslo Døvekirke 
kl. 11.30-13.30 annenhver tors-
dag (like ukenumre) hele som-
meren.
Kafé i Oslo Døvekirke kl. 14-18 
annenhver torsdag (ulike uke-
numre) hele sommeren.
Hyggetreff i Storhamar Kirke 
onsdag 30. mai kl. 11.00-13.30.
Følg med hva som skjer, i kalen-
deren på www.dovekirken.no/
oslo. Der vil du finne program-
met for høsten etter hvert som det 
blir klart.

Døves menighet i Vestfold og 
Telemark:

Gudstjenester og andre aktiviteter:

• 1. juni: Gudstjeneste i St. Olavs 
Kapell, Sandefjord kl. 18.00

• 3. juni: Døvblindes sommer-
stevne, gudstjeneste i Tønsberg 
Domkirke kl. 11.

• 10. juni: Gudstjeneste på Andebu 
kl. 12

Åpent hus i Sandar menighetshus, 
Sandefjord, fredag 1. juni kl. 
16-20. NB! Middag må bestilles. 
Se http://www.dovekirken.no/
oslo/?tmpl=activity&id=78988

Døves menighet i Stavanger
Det Sør-Vestenfjelske distrikt
Gudstjenester våren 2012 

Døvekirken i Stavanger:
06. mai kl 1100: Konfirmasjon
20. mai kl 1100: Gudstjeneste
03. juni kl. 1100: Gudstjeneste
17. juni kl. 1100: Gudstjeneste

Haugesund:
7. juni kl. 1800: Gudstjeneste i 
døves hus 

Kristiansand:
14. juni kl. 1800: Gudstjeneste på 
døvesenteret

Bergen døvekirke
Gudstjenester og arrangementer
6. mai kl.11.00: Trygve S. Stabrun
8. mai kl.11.00: Tirsdagskafe. Vi 
markerer frigjøringsdagen
10. mai kl.10.30: Åpen kirke
10. mai kl.17.00: Ungdomsklubb
17. mai kl.08.00: Flaggheis, frokost 
og andakt
27. mai kl.11.00: Høytidsgudstje-
neste. Lars Hana
1.–3. juni Ungdomssamling – opp-
pussing
3. juni kl.11.00: Trygve S. Stabrun. 
Hagefest NB! Ny dato
5. juni kl.17.00: Ungdomsklubbens 
grillfest
7. juni kl.10.30: Åpen kirke
10. juni kl. 11.00: Gudstjeneste, 
deretter hagefest
14. juni kl.17.00: Ungdomsklubb
17. juni kl.11.00 i Haus kirke. Lars 
Hana og Tom S. Tomren
5. juli kl.18.00: Andakt og sosial 
samling
12. juli kl.18.00: Andakt og sosial 
samling
19. juli kl.18.00: andakt og sosial 
samling
22. juli Se menighetens hjemmeside
26. juli kl.18.00: andakt og sosial 
samling
19. august kl.11.00: Gudstjeneste
Gudstjeneste i andre kirker
26. august. Gudstjeneste i forbin-
delse med Døvestevne

Nordenfjelske 
Mai
8. Tirsdag Åpen kirke  Døvekirken 

kl 18.00
15. Tirsdag  Menighetsutvalgsmøte   

kl 17.00
20. Søndag  Konfirmasjonsguds-

tjeneste Øksnes kirke, Myre kl. 
11.00

20. Søndag dåpsgudstjeneste dø-
vekirke Tromsø kl 13.00 v/ Per 
Walle

 
Juni
10. Søndag Konfirmasjonsgudstje-

neste Ibestad kirke
14. Torsdag Menighetsutvalgsmøte  

kl 16.30
Uke 25 Reise Sør – Troms/Nordland
24. Søndag Gudstjeneste i Døve-

kirken kl 13 Nattverd Middags-
servering

24. - 25 Prostebesøk

Olsokgudstjeneste 
i Skedsmo Kirke 29. juli kl. 18.00
Velkommen til gudstjeneste i 
samarbeid med Skedsmo menig-
het. Gudstjenesten blir stemme-/
tegnspråktolket.
Etter gudstjenesten blir det ol-
sokfest med servering på Sten 
menighetshus.
Det blir organisert biler fra Oslo 
Døvekirke til Skedsmo – og 
tilbake. Hvis du vil være med i 
bilene, melder du deg på ved å gå 
inn på http://www.dovekirken.no/
oslo/?tmpl=activity&id=44199.

Døves menighet i Møre:
Gudstjenester og arrangement:
Søndag 20.mai, kl.11: Gudstjeneste i 

Borgund kirke, Ålesund.
Andrea Vik Nordbrønd forteller om 

Nepal under kirkekaffe. 
Onsdag 23.mai, kl.11–14: 

Åpen Kirke i Volsdalen menig-
hetshus, Ålesund. Besøk av Trude 
Tomren, som forteller om misjons-
prosjekt i Kamerun. Tombola 
m.m. 

Søndag 3.juni, kl.13: Friluftsguds-
tjeneste på Dyrøya i Ellingsøyfjor-
den, et arrangement for Ålesund 
KFUK-KFUM og menigheter i 
Ålesund. Grilling etterpå. Mer 
informasjon etter hvert.

Søndag 10.juni, kl.11: Gudstjeneste 
i Bremsnes kirke, Averøy. Dette 
skjer i forbindelse med menig-
hetstur, 8.-10.juni.

Onsdag 20.juni, kl.11: 
Åpen kirke i Volsdalen menighets-
hus? Ikke helt avklart.

Søndag 29.juli kl.18: Olsokguds-
tjeneste i Borgund kirke, Ålesund. 
Felles med andre menigheter. Kafé 
på Sunnmøre Museum. 

Søndag 12.august, kl.12: 
Gudstjeneste i Volsdalen kirke. 
Kirkekaffe.

Fre.24.-Søn.26.august: 
Døvestevne, Nesholmen i Sunn-
fjord. Felles for døveforeningene 
og døvemenighetene i Det vesten-
fjelske. 

Onsdag 23.august, kl.11–14: 
Åpen Kirke i Volsdalen menig-
hetshus. Tombola m.m.

Søndag 23.september, kl.19: Guds-
tjeneste i Volsdalen kirke, Åle-
sund. Prostebesøk. Kveldsmat.

Onsdag 26.september, kl.11–14: 
Åpen Kirke i Volsdalen menig-
hetshus i Ålesund. Tombola m.m. 

Tur til Averøy, 8.–10.juni

Igjen inviterer Døves menig-
het i Møre  til menighetstur til 
Averøy.

Igjen er det hos Magne Gaustad 
i Øksenvågen og hos Solfrid 
Lids barndomshjem i Bådalen at 
vi samles og overnatter. I tillegg 
kan det bli aktuelt at noen bor 
i fritidsbolig til Broder Gun-
dersen.

Fredag er det samling og kvelds-
mat. Lørdag er det frokost, tur til 
Kristiansund med bl.a. besøk på 
klippfiskmuseet, og på kvelden 
er det god middag i Øksenvå-
gen. Søndag er det gudstjeneste 
i Bremsnes kirke og etterpå blir 
det nytt fellesmåltid.

Vi spleiser på mat m.m. Ta med 
sengetøy eller sovepose. 

Påmelding innen 30.mai til dø-
veprest Odd Erling på sms: 950 
78 362 – eller e-post: odd.erling.
nordbrond@dovekirken.no 

Kirkelige 
handlinger
Hvis ikke annet er an-
gitt, har handlingen 
funnet sted i vedkom-
mende døvekirke

Det vestenfjelske

BERGEN:
Døpte
12.04.12:  
Ella Nicoline 
Voldsund Troland

Døde
13.04.12: 
Håkon Osdal, 
Gamle Åsane kirke
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NORDENFJELSKE 
DØVEDISTRIKT

DØVES MENIGH. TRONDH.

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 MENIGH, 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: 
Marco Kanehl
Telefon 90 23 73 01
marco.kanehl@signo.no

Marita Solberg Bjerke,   
vik. prostiprest/døvekapellan 
Mobiltelefon: 908 96 590
marita.solberg.bjerke@ 
dovekirken.no 

Siv Henriksen Elstad,  
fung. sokneprest
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 40 76 94 82
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 

David E. Fraser,  
kirketjener/vaktmester
Mobiltelefon 90 68 97 14
david.e.fraser@dovekirken.no 

Olga Papalexiou, danser
Mobiltelefon 984 90 919
oliapapalexiou@yahoo.no 

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

Asgeir Høgli, trosopplærer
Mobil 95 92 97 32
asgeir.hogli@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  
(t.o.m. 31.07.12)
jarl.age.tjoern@dovekirken.no
Mobiltelefon 92 65 54 19

Petter Pettersen, daglig leder / 
menighetsarbeider
Mobiltelefon 48 10 55 58

Randi Myklebust, kateket
Mobil: 90 17 10 13
randi.myklebust@dovekirken.no

Helen Pedersen, trosopplærer
Mobil: 97 73 04 75
helen.pedersen@dovekirken.no 

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, 
trosopplærer
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
odd.erling.nordbrond@
dovekirken.no
Mobiltelefon 95 07 83 62

Ingunn Helland, sekretær

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

Asgeir Straume, vikarprest 
(t.o.m. 30.06.12)
Teksttelefon, telefon  55 51 06 83
Mobiltelefon 959 73 274
asgeir.straume@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  
tirsdag (9-15) - onsdag (12.30-15) 
- torsdag (9-15).  Dere kan da ringe 
våre døve ansatte og snakke med de 
via tolken.

Camilla Høiberg, daglig leder
Telefon tolk 23 33 43 20
SMS 99 09 04 01
camilla.hoiberg@dovekirken.no

   DØVES MENIGHETER

www.dovekirken.no

www.dovekirken.no/oslo

www.dovekirken.no/stavanger

www.dovekirken.no/bergen

www.dovekirken.no/more

www.dovekirken.no/trondheim
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Menigheten vil på det hjerteligste takke basarkomitéen 
for en imponerende innsats. Basarkommitéen besto i år 
av Vigdis R. Lønning, Trine Hagen, Randi Andresen og 
Camilla Høiberg. I tillegg har vi fått god hjelp av Ole 
Reinemo og Jeanne Mehlum. 
   

Vellykket og flott basar i Oslo Døvekirke
Tekst og foto: David Fraser

Døvekirkens basar 2012 var en ubetinget suksess - med godt besøk og hele kr. 62.000 som brutto re-
sultat. I løpet av de tre dagene basaren varte, var det en jevn strøm av mennesker i alle aldre inn og ut 
dørene i Døvekirken. De som måtte tro at en basar bare er noe for eldre mennesker, må tro om igjen. 
Her var både barn og unge svært godt representert og satte sitt tydelige preg på det som foregikk. 

Vi hadde blant andre besøk av barn fra førskolen på 
Voldsløkka og fra barnetrinnet på Vetland skole. Barna 
fikk slippe sine kunstneriske evner løs, og resultatet ble 
en rekke fine tegninger som i en tid nå har prydet veggen 
bakerst i kirkerommet.
   
Det kom inn brutto litt i overkant av kr. 62.000, og dette 
er antakelig ny rekord. Når alle utgifter til basaren er be-
talt, vil vi sitte igjen med en god slump penger som skal 
fordeles på menighetens arbeid blant både eldre, voksne, 
unge og barn.
   
Som vanlig hadde også konfirmantene sin tradisjonelle 
fasteinnsamling i tilknytning til basaren. Det som kom 
inn her, ingår ikke i basarregnskapet. Det er penger som 
går direkte til Kirkens Nødhjelp.
   

Takk også til alle frivillige loddselgere, kjøkken- og 
serveringshjelpere og alle andre som hjalp oss med å 
gjennomføre en flott basar. Takk til alle bedrifter og pri-
vatpersoner som bidro med flotte og verdifulle gevinster. 
Takk også til alle som kjøpte lodder og på den måten 
sørget for det gode resultatet. Det er vel unødvendig å si 
at det var mange glade vinnere?
 

Gudstjenesten i Oslo Døvekirke 25. mars ble en spesiell 
takkegudstjeneste der vi takket både Gud og alle som har 
bidradd, for det gode resultatet.
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Bispedømmets ungdomsting (UT 12)
Tekst og foto: Katja M. Eidesen

Helgen 27.–29 april fant 
nysgjerrige og spente sjeler 
veien til Oslo Døvekirke i 
Fagerborggata 12. Inne i 
kirken fant folk plassene 
sine og kunne høre/ser at 
Ungdomstinget 2012 (UT 
12) bli erklært for åpnet. 
Etter tre utsettelser var 
dagen endelig kommet da 
Døvekirken skulle være 
vertskap bispedømmets 
ungdomsting.  Både hø-
rende og døve ungdommer 
tok ivrig del i arbeidet, og 
det var flott å se hvor hel-
hjertet folk engasjert seg i 
løpet av helga. Det var sju 
7 døve deltakere på UT 12, 
og jeg hadde inntrykk av 
at alle var fornøyde med 
helgen.  Nye venner og 
nye erfaringer fikk vi alle 
sammen. 
Det var veldig interessant 
å se at det er ikke bare vi i 
døvekirken som sliter med 
å få med ungdommene; de 
andre menigheter har akku-
rat det samme problemet, 
selv om det er litt spesielt 
for oss siden vi er en så 
liten gruppe.  I løpet av hel-
gen ble vi kjent med 4 ulike 
temaer som det ble oppret-
tet hver sin komité for.  Vi 
døve havnet hovedsaklig i 

”Drømmekirken” og ”Kir-
ken i krigssoner”, to veldig 
spennende temaer! 
Lørdag hadde vi ansvar for 
gudstjenesten. Det ble en 
flott gudstjeneste som vi 
fikk masse ros for etterpå. 
Det var moro å få lov til å 
vise hvordan vi gjør tin-
gene i vår sammenheng, 
og det varmet hjertet mitt at 
det ble så godt mottatt. 
Oslo bispedømmeråd har et 
egen ungdomsråd som kal-
les URO (Ungdomsrådet 
i Oslo bispedømme), og 
hittil har Marius Berg Eide 
sittet der på vegen av LUD. 

Nå har Elisabeth Vefling 
overtatt denne plassen, og 
vi gratulerer henne med 
oppgaven! Lykke til!
Mens vi som var delegater 
på UT 12 deltok i samtaler 
og gruppearbeid, var det 
andre som gjorde sitt beste 
for at vi skulle ha det bra og 
ikke mangle noe – spesielt 
på kjøkkenet. Tusen takk 
Liv Heidi! Og takk til Pet-
ter som ordnet ulike små-
ting slik at vi ikke manglet 
hverken papir eller innhold 
i vår kjære godteribolle, 
noe som er viktig slike 
sammenhenger! 

Det var spesielt å ha UT i 
sin egen kirke. Vi har tid-
ligere vært i andre menig-
heter; denne gangen kunne 
vi endelig gjennomføre det 
i Døvekirken. Jeg hadde 
en veldig god følelse inne 
i meg da jeg gikk ut av 
døra søndag kveld og så 
tilbake på byggingen. Vi 
har synliggjort oss og vist 
hva vi kan klare i vår lille 
kirke. Tusen takk til Oslo 
døvemenighet som sa ja til 
å være vertskap. 
Takk til alle dere som var 
med! Jeg håper vi sees 
igjen på UT 13! 
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De transcendente hendene
De transcendente hendene

ble virkelige en gang
og for noen år kunne vi lære og forstå

hva hendene kunne utrette

De transcendente hendene
ble virkelige en dag

i noen minutter kunne jeg lære og forstå
hva hender kunne utrette

Takk for hendene dine
som utrettet det gode

og igjen lot meg lære og forstå
hva virkeliggjorte, transcendente hender er

Fra diktsamlingen ET FORSIKTIG STRÅ av Hanne Dyrendal. Foto Anders Kjøndal


