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Michael Hoffmann, rådgiver/sekretær

På veg
Nå er vi inne i adventtida og på veg mot 
jul. Er du på veg? Kva veg er det du er på? 
På veg til å besøke slektningar? På veg til å 
handle julegåver? På veg til jobb? På veg til 
kyrkja? Så lenge du er på veg, er du ikkje 
heilt framme endå. Dei fleste som er på veg 
har eit mål, eit mål å kome fram til. 

Å kome fram, det er det advent handlar 
om. Det er nok mange som trur at advent 
kommer frå å vente. Men det heiter nok 
advent ikkje berre på norsk, men også på 
tysk, tsjekkisk og mange andre språk.  Ordet 
advent kjem frå det latinske advenire «å 
kome fram».  Den som skal kome fram, må 
først bryte opp og gå på vegen. 

Advent handlar ikkje om å vente, men om 
å vere på veg. Men det er heller ikkje meg 
det handlar om, men om ein som er på veg 
til meg og til oss alle: 

Luk 1,39-45  
Nokre dagar etter drog Maria av stad og 
skunda seg opp i fjellbygdene, til den byen i 
Juda der Sakarja budde. Der gjekk ho inn til 
Elisabet og helsa på henne.  Då Elisabet høyr-
de helsinga frå Maria, sparka barnet i magen 
hennar. Ho vart fylt av Den heilage ande og 
ropa høgt: «Velsigna er du mellom kvinner, og 
velsigna er frukta i ditt morsliv. Korleis kunne 
det henda meg at mor til Herren min kjem til 
meg? For då lyden av helsinga di nådde øyret 
mitt, sparka barnet i magen min av fryd. Ja, sæl 

er ho som trudde, for det Herren har sagt til 
henne, skal oppfyllast.» 
(Bibelteksten er tilgjengeleg på teiknspråk 
på www.bibel.no gnettbibelg tegnspråk 
frå ca. 7:30)

Det er Jesus som er på veg til oss. Når 
Maria kjem til Elisabet, er Jesus ikkje heilt 
framme ennå, men han er på veg. Han skal 
kome. Han kom til jorda og vart menneske 
ein gong for 2000 år sidan, og han skal 
kome att. Jesus skal kome att! Jesus skal 
kome fram igjen! Det er det advent handlar 
om. Når han kjem, skal vi vere førebudd på 
å møte han. Det er difor vi har advenstida, 
ikke for å skaffe oss mest mogleg gåver, 
men for å gjøre oss klare til å møte Jesus. 
Jesus er endå ikkje heilt framme, og vi veit 
ikkje når han kjem, men han kjem!

Jesus er på veg til meg, og eg skal prøve 
å ikkje snu ryggen til han i denne advent-
tida. Eg skal prøve så godt eg kan å gå han 
i møte og bruke tida på han. Eg ynskjer å 
bruke tid til å lese om han i Bibelen og til å 
snakke med han, til å be til han.  Eg ynskjer 
også å gjøre dette i lag med dei som eg ar-
beider i lag med. Difor må eg også arbeide 
med å utvide teiknforrådet mitt. 

Bruk adventida. Bruk den til å gå i møte 
han som skal kome fram: Jesus Kristus!

Amen
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Døve velger kirkelig utdan-
ning og arbeid i kirken

På dette bladets forside ser vi to ansatte i Døvekirken. Det er Dmitry («Dima») 
Katsnelson og Kjell Omahr Mørk. De har jobbet sammen mange år i Døve-
kirken i Oslo. De møtes fortsatt nesten hver dag, selv om Kjell Omahr er blitt 
pensjonist. Og som vi ser av bildet, har de det hyggelig sammen. De har alltid 
mye å snakke sammen om, både fordi de er blitt kjent med hverandre gjennom 
arbeidet, og også fordi de har studert på samme universitet.

De har begge studert ved verdens eneste universitet for døve, Gallaudet 
 University som ligger i Washington i USA. Kjell Omahr studerte til døveprest, 
og Dmitry studerte økonomi, administrasjon og andre fag. Disse utdanningene 
har de begge brukt i sitt arbeid i Døvekirken i Norge.

De siste årene har Døvekirken arbeidet aktivt for å få flere døve ansatte. Det er 
viktig at den kompetansen døve har gjennom kjennskap til tegnspråk og døve-
kultur, blir verdsatt sammen med den øvrige kompetansen de har. 

En viktig kvalifikasjon er selvfølgelig utdannelse. Inne i bladet har trosopp
læringskoordinator Hege R. Lønning presentert noen av de mange døve som 
nå for tiden tar kirkelig utdanning. Hun skriver blant annet om Helen Pedersen 
i Stavanger. Fordi Helen som døv kan tegnspråk fra før, har hun i stedet for 
tegnspråk fått tilbud om å studere kristendom ett år i sin arbeidstid. Dette er ett 
av mange tiltak vi har gjort i Døvekirken for å legge til rette for at flere døve 
blir ansatt. På samme måte legger vi godt til rette for hørende gjennom ett års 
studium i tegnspråk og annen etterutdanning.

Vi husker Jesu disipler. De hadde ulik bakgrunn, men felles for dem var det 
at de fulgte Jesus. Slik er det også for oss i Døvekirken. Vi er forskjellige og 
har ulik bakgrunn, men vi er med i det samme følget. Og i vår kirke har vi noe 
som kalles «det allmenne prestedømme», som betyr at vi alle er prester og har i 
oppgave å fortelle om Jesus og evangeliet. Slik er det mange fine troende døve 
forbilder i døvemiljøet, som ikke har sitt faste arbeid i Døvekirken. Men for 
noen av oss er det blitt slik at vi også har vårt faste arbeid i Døvekirken. Da 
er det viktig at forholdene ligger til rette for at vi kan ta den utdanningen som 
trengs, før vi begynner, og at det legges til rette med videreutdanning når vi 
har begynt i arbeidet. 

Det er nå meget gledelig at vi har mange døve som velger å ta kirkelig utdan-
ning. Da blir det også viktig for alle oss lesere av Døves Blad å oppmuntre 
dem og be for dem – og kanskje også å oppmuntre dem til å søke på stillinger 
i Døvekirken.

Lykke til med studiene og velkommen som søkere til stillinger i Døvekirken!

Roar Bredvei, døveprost.
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Gledelig mange døve vel-
ger nå å studere kristen-
domskunnskap, teologi 
og religionsfag.

Veronica Troland (Bergen) 
og Katja M. Eidesen (San-
defjord) studerer teologi 
med sikte på å bli prester. 
Veronica studerer på Norsk 
Lærerakademi (NLA) i 
Bergen og Katja på Menig-
hetsfakultetet i Oslo. 

Erik Gjengedal ble 
40 år 5. november

Erik begynte som 
døvekapellan 1. au-
gust 2006. Etter å ha 
tatt grunnutdanning i 
tegnspråk ved Høy-
skolen i Sør-Trønde-
lag har han nå kommet 
godt inn i tjenesten. Vi 
takker for godt arbeid 
og gratulerer Erik med 
dagen. Nå planleg-
ger Erik julegudstje-
nesten på NRK1 2. 
juledag. Den gleder 
vi oss til.

Døve studerer kristendomskunnskap, teologi og religionsfag
Av Hege R. Lønning

På teologisk fakultet ved 
Universitetet i Oslo stu-
derer Lisa Lind teologiske 
fag. 

På Menighetsfakultetet er 
det mange døve studenter 
sammen med Katja: Ingvild 
Skjold, Madeleine Mareso-
va og Liv Heidi Pedersen 
tar bachelor-studium i Re-
ligion, kultur og samfunn, 
mens Marianne R. Kol-

vik tar bachelor-studium i 
Ungdom, kultur og tro. 

Deltidsstudenter finner vi 
også på Menighetsfakul-
tetet: Tone-Britt Handberg 
som tar master-studium i 
kristendomskunnskap, og 
to av våre egne ansatte, 
Karl Fredrik Robertsen 
(Ungdom, kultur og tro) og 
Hege R. Lønning (RLE). 
De to siste tar studiene som 

Helen Pedersen. Katja M. Eidesen. Liv Heidi Pedersen. Lisa Lind. Marianne R. Kolvik.

Personalnytt i Døvekirken

Michael Hoffmann 
er tilsatt som råd

giver for prosten et
ter Hanne Dyrendal
Michael tiltrådte stil-
lingen 1. oktober og er 
i god gang. Han kom 
fra soknepreststilling 

Leif Hadland ny sok
neprest i Stavanger 
fra 1. november
Som vi kunne lese i 
forrige Døves Blad, 
er Leif Hadland an-
satt som døveprest i 
Stavanger. Han har 
allerede i november 
studert tegnspråk to 

Odd Erling ble 50 
år 18. oktober

Som vi ser av en an-
nen artikkel i dette 
bladet, har Odd Erling 
rundet 50 år.  Og som 
det også der skrives, 
har han også 15 års 
tjeneste i Døvekirken. 
Han begynte som dø-
vekapellan 1. August 
1997 og ble døveprest 
i forbindelse med at 
Møre ble eget sogn. 
Vi gratulerer og takker 
Odd Erling for god 
og trofast tjeneste i 

videreutdanning i arbeidet 
deres. 

Vi ønsker dere alle hell og 
lykke i studiene deres!

Helen Pedersen (Stavanger) 
jobber som trosopplærer i 
døves menighet i Stavan-
ger og fullførte våren 2012 
årsstudium i kristendom 
på Misjonshøgskolen i 
Stavanger. Gratulerer!

menigheten på Møre. I 
tillegg har Odd  Erling 
vært en viktig driv-
kraft i leirarbeidet 
for ungdom gjennom 
hele sin tjeneste.

uker ved Høyskolen 
i Sør-Trøndelag. Han 
begynte i stillingen 1. 
november og blir inn-
satt i tjenesten søndag 
2. desember. Velkom-
men til Leif og vel-
kommen til innset-
telse 2. desember.

i hørende menighet i 
Haram på Sunnmøre 
og har bosatt seg med 
familie på Auli/Nes 
på Romerike. Han 
har også begynt tegn-
språkstudiet i Trond-
heim sammen med 
døveprest Leif Had-
land og daglig leder i 
Stavanger, Petter Pet-
tersen. Velkommen til 
Michael.
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Jeg vil gjerne fortelle litt 
om årets døvestevne her 
i vest. I år var vi på Nes-
holmen ved Hyen i Sogn 
og Fjordane. Det var ca. 
20 stykker med. Vi kom 
dit med buss fra Bergen, 
mens andre kom seg fram 
på egen hånd. Det var kjekt 
å treffe alle kjente igjen. 
Det er alltid like koselig å 
treffes på døvestevne hvert 
år. Denne helgen regnet det 
en del, men det hindret oss 
ikke i det hele tatt i å kose 
oss. På lørdagen var vi på 
dagstur til Florø. Synes 
det var kjekt å være i Florø 
igjen. Det høljeregnet, og 
mange søkte tilflukt inne på 
kjøpesenteret. Vi samlet oss 
på kaféen og koste oss med 
kaffe og kake. Senere kjør-
te vi tilbake til Nesholmen 
igjen. Etter middag var en 
del av oss på kanotur. Siden 

Døvestevnet, Nesholmen 24–26 august 2012
Tekst og foto: Randi Ulvatn Slettebakk

Barnehagebesøk 
i Oslo Døvekirke
Tekst: Øyvind Aspen, bilder: Camilla Høiberg

Fredag den 26.oktober fikk 
Døvekirken i Oslo besøk 
av Frydendal barnehage 
i Asker. Det kom i alt 14 
hørende barn og 4 voksne 
(hørende). Barna fikk først 
en liten innføring i hva vi 
gjør her i kirken. Vi for-
klarte dem tegn for bryl-
lup, dåp og begravelse. Vi 
”døpte” også kanindukken 
til Camilla Høiberg, så 
nå heter den selvfølgelig 
”Kanin”. Vi holdt på å 
glemme viktigste nemlig 
å presentere oss selv! Så 
den tabben måtte vi gjøre 
noe med! Etterpå lærte 
barna noen tegn for pålegg 
og mat som vi skulle spise 
sammen (syltetøy, brunost, 
vaffel, smør, saft). Så for-
talte Karl eventyret om ”De 
tre bukkene Bruse”. Dette 
avsluttet vi med en vits om 
”elefanten og musa” fortalt 
av Camilla Høiberg. 

Så var det tid for vafler med 
brunost eller syltetøy til 
lunsj. Da fikk barna på seg 
høreklokker (ørebeskyt-
tere) slik at de også kunne 
få opplevelse hvordan det 
er å være døv. Da ble alle 
barna ”tvunget” til å bruke 
tegn når de skulle snakke 
med hverandre og med 
de voksne. Etterpå ble de 
invitert inn til kirkerommet 
igjen, og da skulle barna 
selv gjøre tegn. De fikk 
se en ting (hemmelighet), 
og så skulle et og et barn 
tegne det, og vi andre skulle 
gjette hva han eller hun teg-
net. Denne delen ble ledet 
av tidligere døvekapellan 
i døves menighet i Oslo, 
Sunniva Johnsen Fisknes. 
Det ble en morsom dag for 
både barn og voksne, så vi 
håper dette er noe vi kan 
gjøre igjen ved en senere 
anledning

ikke alle var med, fikk vi 
hver vår kano. Vi var heldig 
med været. Det var en vel-
dig flott opplevelse. Senere 
på kvelden hadde vi et fint 
sosialsamvær i fellesstuen. 
Vi hadde underholdning og 
de to døveprestene, Odd 
Erling og Lars konkur-
rerte mot hverandre, ved å 
blåse nonstopp (sjokolade) 
med sugerør fra fat til fat 
(fra bord til bord). Det var 
morsomt å se på de to kon-
kurrentene. De viste også 
bilder fra sydligere egner. 
Ellers satt vi lenge oppe, 
til sent på kveld og snakket 
sammen. 

Søndag var det gudstjeneste 
slik det er vanlig den siste 
stevnedagen (Selv om det 
var noen som gikk tur i ste-
det). Etter gudstjeneste og 
turgåing spiste vi middag 

før vi reiste hjemover igjen 
i nydelig vær med sol! 
Vi har kost oss og håper at 
de som var med har også 
følt det samme. Tusen takk 

for meg og min mann, Tor 
Einar, som fikk være med 
på dette stevnet. Håper 
det kommer enda flere til 
neste år.

Florø. Underholdning.

Tur med kano.
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Odd Erling Vik Nordbrønd har vært 
døveprest i Møre i 15 år. Odd Erling 
er fra Ålesund og var i oppveksten en 
aktiv speider der han gikk gradene i 
KFUK-KFUM på Ynglingen. Som 
han sier det, regnet han Ynglingen 
som sitt andre hjem. Odd Erling har 
nettopp fylt 50 år; han er gift med 
Tine, og de har 3 barn. I forbindelse 
med at det er 15 år siden han ble tilsatt 
som døveprest, ble dette markert av 
menighetsrådet. Som leder og nestle-
der i menighetsrådet har vi stilt ham 
noen spørsmål.

Hvorfor søkte du stillingen  
som døveprest?
Vi bodde den gangen i Kristiansand, 
og med familier i Rogaland og på 
Møre ønsket vi å flytte nærmere en 
av dem. Jeg så en annonse i Vårt 
Land i 1997. Ingunn Hagen som jeg 
kjente fra studietiden, inspirerte meg 
til å søke. Selv hadde jeg ikke noe 
kjennskap til døv kultur og tegnspråk, 
men Ingunn pekte på viktighet med å 
bruke kroppsspråk og mimikk, og jeg 
ble inspirert og søkte. Menighetsfa-
kultetet i Oslo og Døvekirken ligger 

ikke langt fra hverandre, likevel var 
Døvekirken en ukjent verden for meg. 
Jeg tror at Døvekirken i de senere år 
har vært mer synlig inn mot studi-
estedene, og dette tror jeg er viktig 
satsing. 

Hvor og hvordan lærte du  
tegnspråk?
Som nevnt hadde jeg ikke kjennskap 
til tegnspråk på forhånd. På den tiden 
var det ikke noe fast system med opp-
læring, men hovedpresten for Døve, 
Terje Johnsen, fikk sydd sammen et 
kurs på et halvt år for meg og Trine 
Ytre-Arne som også startet på den 
tiden. Vi var to uker ved Ål folkehøy-
skole, et kurs ved Conrad Svendsen 
Senter i Oslo. Videre var det mye 
selvstudium, se video og lese teori. 
Noen år senere fikk jeg mulighet til å 
studere tegnspråk på høyskole.

Har du andre interesser?
Speiderarbeidet er fortsatt viktig 
for meg. Ellers er friluftsliv, turer i 
fjell og skog hele året. Det er også 
det som har resultert i de etter hvert 
faste turene døves menighet Møre 

arrangerer. Tenker da spesielt på vin-
terturen til Fjellsetra og sommerturen 
på Averøya. Skituren til Fjellsetra 
startet i regi av Døves menighet. 
Senere er Døveforeningen også blitt 
med som arrangør. Turen på Averøya 
startet som en dagstur 2. pinsedag, er 
senere blitt flyttet til en annen helg 
med overnatting. Dette har vært po-
pulært, og vi får besøk fra Trondheim 
og Drammen.

Når du ser tilbake, hva er den stør-
ste endring i arbeidet?
Noe av det mest synlige er at døve-
kirka som helhet har blitt mer bevisst 
på tegnspråk og døv kultur. Dette 
kommer tydelig til uttrykk i den nylig 
vedtatte Tegnspråkhandlingsplanen. 
Dette blir viktig også for Møre. Vi 
har av forskjellige årsaker hatt guds-
tjenester med tegn og stemme, men 
det er et mål i større grad å bruke mer 
av stemme-/skrivetolk, slik at det blir 
et renere tegnspråk. Hvis vi ser fram-
over, er det mange spørsmål. Hva 
vil skje i Døves menigheter? Flere 
og flere blir CIoperert og integrert i 
lokalmiljøet. Hvordan skal vi få tak 
i dem?  Her må vi være aktive i tiden 
framover for å få mer kontakt med 
hørselshemmede barn og unge.

En prat med Odd Erling
Tekst: Lorents Ness og Johannes Hagebø. Foto Lorents Ness

Døveprest i 15 år: Menighetsrådsleder Lorents Ness gir blomster til
Odd Erling Vik Nordbrønd 



7DøvesBlad4/2012

15 år som prest på ett sted er lenge, 
hva tenker du fremover?
Det var en ukjent verden jeg kom 
inn i. Jeg tenkte at dersom jeg triv-
des, måtte jeg prøve å være noen år, 
kanskje 6–8 år. Fortsatt tenker jeg 
det blir flere år her på Møre. Hva 
fremtiden vil bringe, vet vi ikke, men 
jeg ønsker å forsette her en stund til. 
Som nevnt har jeg vært alene ansatt 
med tegnspråk her disse årene. Vi 
ser for oss en utvidelse av medar-
beidere med det første, trosopplærer 
og menighetssekretær. Tiden som 

Retreat med fjellvandring 
på Sandom Retreatsenter høsten 2012

Av Marianne R. Kolvik

Fjelltur dag 3 – ”Soleggen”, 1540 moh. Når 
vi var på toppen blåst det og haglet men du 
store for en flott utsikt. Sol tittet fram på vei 
nedover fra fjellet. Natur var enormt og mek-
tig at sjela mi var solgt!

Lomskollen, 843 moh sammen med Mira (til-
hørte en av husfolket) ♥ Flott utsikt ♥ Stien var 
rett foran døra til Sandom Retreatsenter)

Jeg dro til Sandom som en del av 
praksisperioden min for å lære meg 
hva retreat handler om. Den eneste 
kjennskapen jeg så langt hadde til 
retreat, var kun teori, ikke praksis. 
I begynnelsen grublet jeg en del over 
hva jeg gjorde der egentlig, bortsett 
fra fjellvandring; jeg elsker fjellturer, 
og naturen rundt Sandom er nydelig 
og mektig.
Men noe har skjedde… Min første 
Jesus-meditasjon gjorde et sterkt 
inntrykk på meg, skjønte ikke helt 
hvorfor, men gjennom åndelig lesing 
i stillhet og tekstlesning i felleskap 
fikk jeg en åpenbaring og alle biter 

falt på plass. Jeg har fått svar på 
spørsmål jeg har lurt på i flere år. Jeg 
som mistet min tro i barndommen, 
har funnet den tilbake gjennom San-
dom Retreatsenter, noe jeg er veldig 
takknemlig for. 
Man har godt av å trekke unna og 
bruk tid på seg selv som jeg gjorde. 
Ingen tv, radio, data, avis, og mobilen 
var for det meste slått av. Det gir mu-
ligheten til å koble av fra omverden 
og reise inn i sitt indre for å åpne 
hjertet sitt – for eksempel gjennom 
bønn, meditasjon i stillhet; alene eller 
i fellesskap også kan man gå/sykle 
turer i naturen – eller sette seg ved 
vannet og nyte utsikten. Det var også 
mulig å sitte foran peisen på sofaen 
og lese en god bok når vi hadde tid for 
åndelig lesing. Eller vi kunne tegne 
og male, reflektere over sitt eget liv 
og samtidig samle energi.                                                                                     
Alle som drar til Sandom, har respekt 
for hverandre; alle får hvert sitt rom 
der hvor ingen blir forstyrret. Ingen 
trenger å fortelle om seg selv, annet 
enn fornavnet og hvor man er fra.  
Jeg selv er gift, har to barn i huset og 
er student; tillegg har jeg praksis og 
en liten jobb ved siden av. Med andre 
ord har jeg travle hverdager, og det 
var godt bare å koble helt av.  
PÅ Sandom retreatsenter tok husfol-

ket varmt imot og tok godt vare på 
meg. Deres gode hjemmelagde mat og 
harmoniske omgivelser, hyggestunder 
på fjelltur og ved peisen gjorde utrolig 
godt. De er veldige dyktige og hen-
givne mennesker med et stort hjerte. 
De har så og si alt du trenger der.

Jeg vil og skal komme tilbake neste 
høst!
(Den neste reisen blir til Tomasgår-
den, et annet retreatsenter, som har 
retreat i november)

døveprest har gitt meg mange nye 
kontaktflater, også utenfor landets 
grenser. Døveprestsamlingene gjør at 
vi kan møtes på tvers av landegren-
sene og ha fokus på internasjonalt 
samarbeid. Menighetene i Bergen og 
på Møre har som følge av dette også 
en vennskapsmenighet i Manchester 
i Storbritannia. 

Odd Erling nevner til slutt samarbei-
det med Volsdalen menighet i Ålesund:  
Det er i Volsdalen Døves menighet 
i Møre har kontor og base for sitt 

arbeid. Dette er spesielt for døveme-
nighetene i Norge, men det er positivt 
og tilfører begge parter nyttig inspira-
sjon. For meg som døveprest er dette 
stabsfellesskapet også viktig.

Menighetsrådet ønsker å takke for 
disse glimtene og ønske lykke til og 
Guds velsigning i tjenesten videre 
mellom de døve på Møre. 
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Fredag 28. september reiste 10 ung-
dommer fra OAK - Oslo & Akershus 
krets av Norges KFUK-KFUM – på 
studietur til Armenia. Blant disse 
var det fire døve, Jørgen C. Kalvik, 
Andreas Ånsløkken, Marianne R. 
Kolvik og Karl Fr. Robertsen. Målet 
var byen Vanadzor der OAK har en 
lokal samarbeidspartner (Se http://
kfuk-kfum.no/side1636). Samarbei-
det er en del av et misjonsprosjekt for 
ungdom, og hensikten med reisen var 
å lære om landet, møte arbeidet hos 
vår partner, YMCA i Vanadzor. Det 
langsiktige målet er å delta og bidra 
til ledertrening for ungdom – og der-
ved også styrke demokratiutviklingen 
i landet.

Gjennom besøket fikk vi et lite inn-
blikk i hvordan folk lever i Armenia, 
og vi fikk muligheten til å knytte 
personlige kontakter. På denne måten 
kunne vi bidra til å utveksle erfaring, 
kunnskap og ideer for videre utvik-
ling i et land som er under utvikling 
fra undertrykking til frihet. 

Vi reiste til Moskva først og byttet 
fly videre til Jerevan som er hoved-
staden i Armenia. Der ble vi værende 
et par dager før vi reiste videre til 
Vanadzor.

Jerevan Byen ligger vakkert til, om-
gitt av frukthager og med storslått ut-
sikt til Ararat. Byen er en blanding av 
gammelt og moderne, og kontrastene 
er store. Vi la merke til at de fleste 
bilene vi så, var gamle, hovedsakelig 
av sovjetisk (russisk) fabrikat.

Vi møtte tilfeldigvis en døv, armensk 
ung mann på gata. Han trodde først 
vi var russiske og brukte armensk/
russisk tegnspråk. Selv prøvde vi 
først på ”internasjonalt” tegnspråk, 
men uten hell. Vi hadde med oss 
en armensk hørende kvinne som 
prøvde å forklare ham hvem vi var, 
men dessverre skjønte han ikke hva 
hun sa. Da fant hun fram nettbrett og 
skrev, men han forsto fortsatt ikke. 
Hun gjorde et nytt forsøk med papir 
og penn der hun skrev på armensk. 

Dette forsto han og kunne også selv 
svare skriftlig. Nå gikk kommunika-
sjonen litt bedre – men det tok sin 
tid å kommunisere med ham gjen-
nom tegnspråktolk som oversatte til 
 engelsk til den armenske kvinnen 
som så skrev det vi sa, på armensk 
– og så hele den samme prosessen i 
omvendt rekkefølge når han svarte.

Det vi fikk med oss, var at han egent-
lig bor i Vanadzor. Han har gått på 
døveskole der, men måtte slutte på 
grunn av pengemangel. Han reiser 
stadig til Jerevan for å selge ulike ting 
for å tjene penger.

Samtalen med den døve ungdom-
men gjorde sterkt inntrykk på oss 
døve, og vi snakket mye om den 
etterpå. Vi hadde inntrykk av at han 
har aldri hadde møtt døve fra andre 
land, og derfor heller aldri lært seg å 
kommunisere på internasjonalt tegn-
språk eller gjør seg forstått på tvers 
av språkgrensene. Norge visste han 
ingenting om, hadde aldri har hørt 
om Norge eller de andre nordiske 
landene. 

To dager senere kom vi til Vanadzor. 
Vi kjørte via Sevansjøen, den største 
innsjøen, ikke bare i Armenia, men 
i hele Kaukasus. Den ligger på ca. 
1900 m.o.h og er en av de største 
høyfjellsinnsjøene i verden. Der ble 
vi servert deilig, lokalfisket fisk til 
lunsj, på en restaurant med praktfull 
utsikt over Sevansjøen.

10 dager i Armenia
Tekst og foto: Karl Fr. Robertsen

Hele den norske gruppen med Ararat i bakgrunnen.
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På ettermiddagen kjørte vi videre til 
Vanadzor i ettermiddagen. Vi skulle 
bo den neste uken på et leisted som 
YMCA (KFUM) har oppe i fjellet, en 
knapp halvtimes kjøring fra Vanadzor 
sentrum.
Vanadzor ligger i 1350 meters høyde 
ca. 7 mil nordvest for Jerevan og har 
ca. 105.600 innbyggere. Den ligger 
i et praktfullt fjellandskap. Byen ble 
grunnlagt 1826 og het Karaklis fram 
til 1923 da den fikk navnet Kirovakan 
etter den russiske bolsjeviklederen 
Sergej Kirov. I 1991 fikk byen sitt 
nåværende navn. Jordskjelvet 1988 
påførte byen store skader som ram-
met alle lag av befolkningen.

Armenia er et land som sliter vold-
somt. Både i Vanadzor og i landet 
ellers finnes det mange bygninger 
som enten er ferdigbygget, men står 
tomme fordi ingen har råd til å kjøpe 
dem, eller som står halvferdige fordi 
ingen har penger til å fullføre arbei-
det. Et stort antall armenske menn 
reiser til Russland for å jobbe og 
kommer bare hjem i feriene. Over tid 
etablerer mange seg med ny familie i 
Russland og slutter å reise hjem igjen. 
Tilbake sitter da mange armenske 
mødre alene med barna som de må 
forsørge alene. Også mange unge 
mennesker flytter fra landet for å få 
oppfylt drømmene sine. Til sammen 
er det ca. 90.000 mennesker som flyt-
ter fra landet hvert år. 
Å komme til Vanadzor, var som å 
reise tilbake i tiden til 1970–80 tal-
let. Bybildet er preget av mange små 
og gammeldags butikker. Folk van-
drer rolig i gatene og det oppjagede 
stresset som preger dagens vestlige 
byer, syntes å mangle totalt. Hele 
atmosfæren i byen virket hyggelig 
og harmonisk.

Ett av de stedene vi besøkte, var ”Dø-
ves pedagogisk-kulturelle sentrum”. 
Dette er en ikke-statlig organisasjon 
som lever en veldig anonym tilvæ-
relse. En armensk gutt fikk i oppdrag 
å undersøke om det virkelig fantes 
noen døveskole i byen, og han brukte 
flere dager på dette. Han fant til slutt 

dette stedet gjennom noen bekjente 
som hadde hørt om det. Det forteller 
mye om usynliggjøring av døve!

Da vi kom dit, fant vi en stor, gam-
mel, slitt og slumpreget boligblokk. 
Kun 1. etg. er i bruk. Av de 8 rom-
mene var det et klasserom (med 
plass til maksimalt 18 elever), et 
håndarbeidsverksted, et hobbyrom 
og et kontor. 

Lederen, Gagik Serobyan, tok imot 
oss. Han var sterkt tunghørt og brukte 
tegnspråk. Han fortalte om organisa-
sjonen som driver senteret. De nors ke 
tolkene klarte imidlertid ikke å forstå 
ham. Derfor overtok en av de norske 
døve, Marianne, og tolket til norsk 
tegnspråk. Dermed sto vi i den artige 
situasjonen at en tunghørt/døv arme-
ner snakket armensk/internasjonalt 
tegnspråk til en norsk døv som så 
tolket til norsk tegnspråk for tolkene 
som igjen tolket videre til de norske 
hørende i gruppen.

Gagik fortalte om det arbeidet som 
foregår i blokka, og hvordan det blir 
finansiert. De har bl.a. søkt om penger 
fra USA og fått innvilget midler til 
et 9-måneders prosjekt, men etter 9 
måned er det slutt på disse pengene. 
De har også fått penger fra Frankrike, 
men også dette er tidsbegrenset. Vi 
møtte også en døv mann fra Syria; 
han fortalt at han ble ”kastet ut av 

landet” og sendt til Armenia av de 
syriske myndighetene på grunn av 
krigen i landet. Han eier et hotell i 
Syria og bidrar med midler til døve-
senteret av inntekt fra hotellet i Syria. 
Det sier seg selv at denne inntekten 
ikke er stor akkurat nå.

Ca. 220 døve kommer regelmessig til 
døvesenteret. Den yngste er 3 år, den 
eldste 80. En døv, husløs dame bor i 
et av rommene mot å fungere som 

Døves pedagogisk-kulturelle sentrum i 
 Vanadzor.

Gagik Serobyan, lederen for døvesenteret, en 
mann med et hjerte som banker for de døve.

Døve armeniafarere.
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vaktmester for bygget, ta 
seg av løpende vedlikehold 
og være til stede når døve 
ønsker å komme dit. Døra 
er med andre ord åpen for 
alle hele tiden. Hensikten 
med døvesenteret er at 
det skal være åpent for 
alle aldersgrupper, gi døve 
muligheten til opplæring de 
ellers ikke ville fått, bl.a. 
tegnspråkopplæring, men 
også praktisk yrkesopplæ-
ring som sying, snekring 
osv. Målet er å gjøre de 
døve selvstendige så de kan 
få seg jobb og tjene penger 
selv. Riktignok får de en 
viss stønad fra myndighe-
tene, men bare tilsvarende 
160 norske kroner i måne-
den – og det rekker ikke 
langt!

På senteret har de også en 
liten bryteklubb der noen 

Komplisert kommunikasjon mellom døv armener og døve norske

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 de døve trener bryting/
kampsport (Her hjemme 
trener døve brytere i hø-
rende klubb). En døv gutt 
vant sølv i junior-EM i 
Zagreb i Kroatia i som-
mer. Dette ble opplevd 
som veldig positivt fra de 
armenske myndighetenes 
side, og myndighetene gir 
nå økonomisk tilskudd til 
bryteklubben så de kan 
fortsette treningen og delta 
i ulike konkurranser.
 
Gagik fortalt at de har et 
akutt behov for en minibuss 
for å kunne hente døve 
som bor spredt rundt om 
i landet, til Vanadzor. Det 
mange som ikke har råd til 
å reise/sende barna til skole 
hver dag. Dette vil han 
gjerne gjøre noe med, for å 
hjelpe andre døve. Det er i 
det hele tatt en hjertesak for 

Gagik å hjelpe alle de døve 
som aldri har fått mulig-
het til å gå på døveskole i 
Armenia.

Vi vil gjerne bidra til det 
arbeidet Gagik og medar-
beiderne hans i Vanadzor 
driver. Derfor ønsker vi å 
etablere en egen misjons-
komité for døve i Armenia 
etter nyttår. 

Vi fire som fikk reise til 
Armenia denne gangen, 

kommer tilbake med sterke 
inntrykk, og landet – og 
menneskene der – har vun-
net en plass i hjertene våre. 
De har alt, natur, befolk-
ning, landskap og byg-
ninger. Vi vil gjerne reise 
tilbake dit.
(Ps: Det blir arrangert tur 
igjen neste år, og vi vil 
sterkt oppfordre døve ung-
dommer mellom 16 og 28 
år til å søke om få å delta på 
turen sammen med KFUK/
KFUM. Anbefales!)

Regnes som verdens elds
te kristne land. Kristen
dommen ble innført som 
nasjonalreligion allerede i 
305, og gjennom en lang 
historie med fremmed ok
kupasjon (romersk, arabisk, 
tyrkisk og russisk) har Den 
armenskortodokse Kirke 
vært den viktigste faktoren 
i bevaringen av armensk 
språk og nasjonalbevissthet. 
Om lag 90 % av befolknin
gen tilhører denne kirken. 
Gudstjenestedeltakelsen er 
svært høy.
Dagens Armenia ble erobret 
av russerne 1827. 23. august 
1990 rev Armenia seg løs 
fra Sovjetunionen, og da 
Sovjetunionen ble oppløst 
i 1991, vant Republikken 
Armenia internasjonal an
erkjennelse.
Hovedstaden Jerevan ligger 
bare ca. 20 km fra grensen 
mot Tyrkia ved elven Rasdan, 
på ca. 1000 moh. Den ble 
bygd omkring et fort som er 
omtalt på 600tallet f.Kr.
1,2 mill. innbyggere. I tillegg 

bor det omtrent like mange 
armenere utenfor landet, 
spesielt i Syria og Libanon.
Språk: Armensk (offisielt 
språk). 
Flateinnhold: 29 740 km² 
(omtrent på størrelse med 
Telemark).
Grenser til Tyrkia, Georgia, 
Aserbajdsjan og Iran. Na
sjonalsymbol: Fjellet Ararat 
(5137 moh.), der Noas ark 
skal ha strandet. Grense
dragningen i 1918 førte til 
at Ararat havnet i Tyrkia, noe 
armenerne har vanskelig for 
å godta, og en grenserevisjon 
er ett av kravene for en 
normalisering av forholdet 
til Tyrkia.
Viktige historiske hendelser: 
Innføringen av kristendom
men i 305, det tyrkiske 
folkemordet på armenerne 
i 1915, selvstendighet i 1918 
(inntil landet ble tvunget 
inn i Sovjetunionen i 1922), 
selvstendighet i 1990.
Viktig historisk minnes
merke: Ruinene av 600talls
kirke i Zvartnots.

Fakta om Armenia: 
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Verktøykasse for trosopplæring
KPK

Nettstedet verktøykassa.no tilbyr 
gratisressurser til medarbeidere i 
menigheter, men også til andre som 
vil kunne finne det nyttig. Nettstedet 
inneholder ulike nedlastbare hefter 
og brosjyrer, og skal være til hjelp 
for blant annet spørsmål og reflek-
sjoner rundt eget arbeid, evaluering 
og kompetanse.

Barns religiøsitet, de lidende barna, 
bevisstgjøring av hvordan egne verdi-
er, holdninger og erfaringer gjenspei-
ler seg i arbeidet med barn og unge 
er viktige stikkord. De forskjellige 
verktøyene skal være anvendelige 
uansett de respektive medarbeidernes 
fagbakgrunn og kompetanse. Prosjek-
tet er utviklet av Kristent Pedagogisk 
Forum (KPF) med økonomisk støtte 
fra «Størst av alt».

Under selve lanseringen informerte 
lederne Anna Berit Føyen og Inger 
Bakken om prosjektet via storskjerm 

ressursheftene som er utviklet av flere 
fagfolk innenfor sitt område, blant an-
net i samarbeid med Søndagsskolen 
Norge, Diakonova og Willow Creek 
Norge. Alle forfatterne hadde en kort 
presentasjon av sitt hefte. Forfatterne 
som har bidratt er Torborg Aalen 
Leenderts, Odd Ketil Sæbø, Guro 
Hansen Helskog, Merete Føyen Ar-
nevåg, Helga Fykse, Arne E. Sæther 
og Inger Bakken

Anna Berit Føyen kan fortelle at det 
har vært spennende og ikke minst 
givende å arbeide med Verktøykassa. 
Hun er takknemlig for muligheten til 
å arbeide med prosjektet.

- Vi håper at mange vil bruke verktøy-
kassa.no. Tanken er at dette skal være 
et levende nettsted for alle som er 
opptatt av trosopplæring. Det er svært 
viktig at ressursstedet blir kjent - ute i 
menighetene, avslutter Føyen.Inger Bakken (t.v.) og Anna Berit Føyen under presentasjonen av verktøykassa.no. 

Foto: Leiv Steinar Hovtun

Verktøykassa.no gir tips til trosopplæring. Foto: Camilla Orten.

Nylig lanserte Kristent Pedagogisk Forum (KPF) et nettsted
med gratisressurser til trosopplæringen.

med en gjennomgang av hva nett-
stedet har å by på. Det som lederne 
etter egne ord er mest stolte av, er 
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Kirkelige 
handlinger
Kirkelige handlinger i Øst-
enfjelske distrikt. Hvis ikke 
det er oppgitt kirke, har hand-
lingen funnet sted i Oslo Dø-
vekirke.

OSLO
Dåp
23.09.12: Mia Hasle Pe-
terson, Mariakirkeruinen i 
Gamlebyen, Oslo.
28.10.12: Dennis Didrik 
Karoliussen, Sandar kirke, 
Sandefjord.

Gravferd
13.10.11: Ruth Elisabeth 
Lüpke, Ullern kirke.
26.10.12: Jan Anders Johan-
sen, Alfaset kapell, Oslo.

08.11.12: Stig Krarup-Peder-
sen, Grefsen kirke, Oslo.

Det sørvestenfjelske distrikt
STAVANGER:
Døde
June Bergene 15.09.2012
Åse Berntsen 20.09.2012

Det vestenfjelske distrikt
BERGEN
Dåp
30. sept.: Eivind Nygård 
Arntsen
21. okt.: Birk Ivar Rosvold

Gravferd
3. oktober: Evelyn Osdal 
Åsane gamle kirke

Det nordenfjelske distrikt
TROMSØ
Gravlagt
12. september: Svein Arne 
Lundahl, Sandnessjøen

Søndag 21.oktober var det 
igjen klart for et viktig ar-
rangement i døvekirken i 
Oslo, nemlig Barnas dag. 
Menighetens gudstjeneste 
var denne dagen planlagt 
på barnas premisser og ble 
feiret med barna i sentrum 
og som aktive deltagere. 
Spesielt invitert var 4-årin-
gene som skulle få ”Min 
kirkebok”. Dette er en lang 
tradisjon i Den norske kir-
ke. I år er det faktisk 40 år 
siden den første kirkeboka 
ble delt ut til 4-åringer, og 
den har siden da vært et 
av de sentrale tiltakene i 
dåps- og trosopplæringen 
i de fleste menighetene 
rundt om i landet. Slik er 
det også i Døves menighet 
i Oslo. Denne gangen var 
det tre 4-åringer som kom 
fram under gudstjenesten 
og fikk ”Min kirkebok” 
og den tilhørende dvd’en 
på tegnspråk. Det var litt 
skummelt, men mest veldig 
stas.
Under prekenen fikk alle 
barna komme fram og satt i 
en halvsirkel på gulvet helt 
framme i kirken. Barne-, 
ungdoms- og poesimedar-
beider Karl Fredrik Robert-
sen brukte flanellografen 
og fortalte historien om da 
Jesus møtte og tok imot 
barna. Etterpå hadde prest 
Marita Solberg Bjerke en 
samtale med barna om 
vennskap, om det å være 
venner med hverandre, og 
om å ha Jesus som venn. 
Barna fulgte så oppmerk-
somt med på danser Olga 
som uttrykte tekst og tema 
gjennom dans. 
Etter gudstjenesten var det 
som vanlig kirkekaffe, med 
litt ekstra denne søndagen. 

Etter at kateket Øyvind As-
pen hadde ledet oss i bord-
bønn, var det varme pølser 
for både store og små. Det 
ble også servert nybakte 
boller og kake, saft og kaf-
fe. Spesielt sjokoladekaka 
med deilig sjokoladekrem 
og nonstop var populær 
blant de små (og en del 
store også). En stor takk må 
rettes til de frivillige som 
stilte opp og ordnet i stand 
servering!

Etter litt spising var det 
klart for morsomme akti-
viteter for barna. To ung-
dommer som er med på 
LiV-kurs i Døvekirken, 
gjorde en flott innsats der. 
Først tok de barna med på 
Skattejakten rundt i kirken. 
Så var det klart for lek med 
Piñata inne i menighetssa-
len, slik at alle kunne følge 
med. Piñata er en spansk 
tradisjon. Det er en figur 
som lages av et slags pa-
pirmateriale og pyntes med 
mange flotte farger. Den 
er hul, og inni den kan det 
gjemmes forskjellige ting, 
som oftest masse godteri. 
Leken går ut på at man får 
bind for øynene før man 
skal prøve å slå på piñataen 
med en stokk for å få hull 
på den. Barna stilte seg i 
kø og fikk prøve seg etter 
tur, til stor underholdning 
for både barn og dem som 
så på. Piñataen viste seg 
imidlertid å være veldig 
hard, så det tok lang tid 
å få has på den. Etter litt 
hjelp fra voksne hender og 
saks gikk det til slutt hull, 
og godteri ble spredt rundt 
i hele menighetssalen til 
stor jubel. Barna plukket 
med seg det de kunne, og 

jammen ble det ikke en del 
på de voksne også.
Alt i alt ble det nok en gang 
en flott Barnas dag. Vi hå-
per at de små ikke bare fikk 
med seg godteri, men også 
et godt møte med Jesus, og 
at de virkelig følte at Han 
vil ta imot dem og være 

BARNAS DAG
Tekst: Marita S. Bjerke -  Foto: Linda Fraser

deres venn. Det er viktig for 
oss som menighet også å ta 
imot dem og gi dem en god 
opplevelse med å komme 
til kirka og gudstjeneste. 
Det tror vi at vi fikk til; det 
virket i alle fall som om 
barn i alle aldre var glade 
og fornøyde.
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Menighetsrådsdag. 
 

En lørdag i september var menighetsrådet 
og staben samlet for å snakke om  hva vi 
ønsker å gjøre i menigheten fremover.  

Det ble en dag med gode samtaler og gode  
ideer som vi håper kan bli til glede for alle i 
menigheten.  
 

Fra v: Per Walle, Ingrid Bjerkli, Erik Gjengedal, Anne 
Marie Sødal , Eva Hansen, Erna Thommasen, Sissel 

Stiklestad, Aud Karlsen, Johan Fjellestad  

Etter 40 år uten tegnkor i Døvkirka, ble det tatt nytt initiativ nå i 
høst. Med Georg Bjerkeli som tegnspråkkonsulent blir det lagt vekt 
på å gjøre gode tegnspråklige salmer, også når de er oversatt fra 
norsk. For eksempel  ”En krybbe var vuggen” som skal brukes på 
TV-gudstjenesten til jul.  Men koret startet med en ordentlig egen 
tegnsalme som er inspirert fra et tysk tegnkor, og først oversatt til 
norsk tegnspråk i Bergen: ”Gud er vårt håp” ble populær på første 
øvelsen, og den slutter med et jublende ”Halleluja!”. Se bildet!   
Koret har god plass til flere, så meld din interesse og bli med! 

Tegnkor i Trondheim Det skjer : Advent og jul  
Jula er en av de store høytidene i 
kirken. Bli med på feiringen! 

Lysmesse  
2.søndag i advent blir det Lys-
messe i Trondheim døvekirke kl 18. 
Her blir det også utdeling av 4-
årsbok og DVD til 6-7-åringer.  
Før gudstjenesten; kl 16.30, blir det 
skattejakt i kirken og forberedelse 
til gudstjenesten for alle barn som 
vil være med.  

Julaften 
Gudstjeneste i Tromsø kl 13  
og Trondheim kl 15. 

30 desember 
Gudstjeneste i Bamberg kirke kl 11 

1.januar 
Vi feirer det nye året med  
gudstjeneste på Havstein kl 13. 

Juletrefest 
6.januar blir det juletrefest for hele 
familien i Klostergata 60. Festen er 
et samarbeid mellom døve-
foreningen og døvekirka.  
Alle er velkommen! 
 

Husk også TV-gudstjenesten  

 Det nordenfjelske distrikt 
 Trondheim—Tromsø 
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  KALENDER 
Gudstjenester i Oslo
02.12.12 :  Lysmesse i Døvekirken 

kl. 18.00
16.12.12 :  Gudstjeneste i Døvekirken 

kl. 11.00
24.12.12 : Julaftensandakt på CSS kl. 

13.30
Julaftensgudstjeneste på St. Hans-

hjemmet kl. 12
Julaftensgudstjeneste i Døvekirken 

kl. 15.00
25.12.12 : Høytidsgudstjeneste i 

Døvekirken kl. 11.00
20.01.13 :  Gudstjeneste i Døvekirken 

kl. 11.00
03.02.13 :  Gudstjeneste i Døvekirken 

kl. 11.00
17.02.13 :  Gudstjeneste i Døvekirken 

kl. 11.00
03.03.13 :  Familiegudstjeneste i 

Døvekirken kl. 11.00
17.03.13 :  Gudstjeneste i Strømsgod-

set Kirke, Drammen  kl. 11.00

Åpent hus i Oslo Døvekirke kl. 
11.30-13.30 annenhver torsdag (like 
ukenumre).

Programmet for vårsemesteret er ikke 
klart ennå, så følg med i kalenderen 
på www.dovekirken.no/oslo for å 
holde deg oppdatert.

Kafé i Oslo Døvekirke kl. 14-18 
an¬nenhver torsdag (ulike uke-
numre).

Hyggetreff i Storhamar Kirke 
kl. 11.00-13.30 siste onsdag hver 
måned.

Ungdomsklubb i Døvekirken
Annenhver onsdag.
Ungdomsklubb kl. 18-21

Programmet for vårsemesteret er ikke 
klart ennå, så følg med i kalenderen 
på www.dovekirken.no/oslo for å 
holde deg oppdatert.

Program Døves menighet i Vestfold 
og Telemark

16.12.12 kl. 16: Adventsgudstjeneste 
i St. Olavs kapell, Sandefjord (San-
dar menighetshus).

28.12.12 kl. 15: Juletrefest i Sandar 
menighetshus, Sandefjord.

Programmet for vårsemesteret er ikke 
klart ennå, så følg med i kalenderen 
på www.dovekirken.no/oslo for å 
holde deg oppdatert.

Gudstjenester i Stavanger
Åpen kirke hver tirsdag kl. 11.00 

– 13.30
02 12. kl. 11.00 Innsettelsesgudstje-

neste i Stavanger døvekirke
  Kl. 12.30 Kirkekaffe og basar i 

Døvesenteret
16.12. Kl. 11.00 Gudstjeneste i Lund 

kirke, Kristiansand
24.12.   kl. 15.00 Julegudstjeneste
06.01. kl. 11.00 Gudstjeneste i Sta-

vanger døvekirke

Programmet for nyåret er ikke klart 
ennå. Følg med på www.dovekirken.
no/stavanger!

Gudstjenester i Bergen
2. desember kl.11.00. Utdeling av 

4-årsbok.
9. desember kl.18.00. Lysmesse
24. desember kl. 15.00. Julaften
6. januar kl.11.00
20.januar kl.11.00. Familieguds-

tjeneste

3. februar kl.11.00. Etter gudstjenes-
ten avholdes menighetsmøtet sitt 
årsmøte.

13. februar kl.18.00. Askeonsdag
17. februar kl.11.00. Innføring av ny 

lokal grunnordning.
27. februar kl. 18.00. Onsdag. Puste-

romsgudstjeneste
3. mars kl.11.00
17. mars kl.11.00. Maria Budskaps-

dag.

”Åpen kirke” er andakt og lysten-
ning i Bergen døvekirke kl.10.30 
før seniortreff på døvesenteret. 
VELKOMMEN!

NB! Endringer i programmet kan 
forekomme. Følg med på www.dove-
kirken.no/bergen.

Gudstjenester og arrange-
menter i Møre
Søndag 11.november, kl.19: 

Gudstjeneste i Volsdalen kirke. 
Kirkekaffe etterpå.

Søndag 18.november, kl.11:  
Gudstjeneste i Metodistkirken kirke, 
Ålesund. Kirkekaffe.

Tirsdag 4.desember, kl.17-20: 
Åpen Kirke i Molde Domkirkes 
kapell og lunsjrom. Tombola. Et-
terpå spiser vi pizza på Egon. 

Onsdag 12.desember, kl.11-14: 
Åpen Kirke og seniortreff i Vols-
dalen menighetshus i Ålesund. Ad-
ventskos med god mat og tombola. 

Søndag 16.desember kl.11:     Guds-
tjeneste i Brattvåg Kyrkje. Vi samles 
til middag etter gudstjenesten, 
kanskje på Brattvåg Hotell

Juleaften, mandag 24.desember, kl.11: 
Gudstjeneste i Volsdalen kirke. 

Lørdag 5.januar, kl.14-18: 
Julefest i Volsdalen menighets-
hus. Middag og dessert, program, 
samling i kirken, tombola.. Pris: 
150,- for voksne, barn under 18 
år gratis. Påmelding til døveprest 
innen 2.januar.

Det kan forekomme endringer i pro-
grammet. Hold deg derfor oppdatert 
på www.dovekirken.no/more.

Gudstjenester i det 
nordenfjeldske distrikt
Trondheim
Tirsdag 4. desember  Kl.11.00 Hyg-

getreff i Klostergt. 60
Søndag   9.desember Kl.18.00 Lys-

messe i Trondheim døvekirke
Julaften  Kl.15.00 Familiegudstje-

neste i Trondheim døvekirke
1. nyttårsdag   

Kl.13.00 Gudstjeneste på Havstei-
nekra helse- og velferdssenter

Søndag   6. januar Juletrefest i Klos-
tergt. 60 i samarbeid med Trond-
heim døveforening

Levanger
Søndag   30.januar Kl.11.00: Guds-

tjeneste i Bamberg kirke
Tromsø 
Søndag 2. desember Kl.13.00 Lys-

messe i Tromsø døvekirke
Julaften  Kl.13.00 Gudstjeneste i 

Tromsø døvekirke
Alta
Søndag   9.desember Kl.17.00 Guds-

tjeneste i Elvebakken kirke
Harstad
Søndag 16.desember Kl.11.00 Guds-

tjeneste i Kaneborgen kirke

med kors laget av brostein.  
Vi leste opp navnene på 
dem som var døde i vårt 
område det siste året. Det 
var 10 navn på listen. En fra 
menigheten leste navnene 
på de avdøde. Pårørende 
eller diakonen tente lys 
og presten la ned en hvit 
rose ved korset. Det ble en 
høytidelig og god minne-
stund. Å komme sammen 
og minnes og gi rom for 
de forskjellige følelsene 
knyttet til en slik dag, håper 
vi er en hjelp i prosessen å 

Allehelgensdag i Oslo Døvekirke
Tekst og bilder: Randi Andresen

Søndag 4. november 2012 
feiret vi Allehelgensdag i 
døvekirken i Oslo. Invita-
sjon var sendt ut til pårø-

rende til dem som vi hadde 
vært i kontakt med i for-
bindelse med begravelsen. 
Kirken ble vakkert pyntet 

gå videre i livet uten den 
avdøde. 
Alle kunne komme frem et-
terpå for å tenne lys for dem 
de tenkte på. Det ble et stort 
lyshav. 
Det var også nattverdfeiring. 
Poesi for dagen og dans gjor-
de også sitt til å løfte dagen 
frem som en spesiell dag. 
Etterpå var det kveldssuppe 
med dessert i menighetssa-
len. Bordet var dekket med 
hvit duk, blomster og lys. 
Folk pratet sammen og tok 
vare på hverandre.
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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
(permisjon)

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

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

Jarl Åge tjørn, døveprest 
Tlf. direkte   23 33 43 25 
Mobiltelefon 92 65 54 19
jarl.age.tjoern@dovekirken.no

Marita Solberg Bjerke,   
døvekapellan 
Tlf. direkte  23 33 43 55  
Mobiltelefon: 90 89 65 90
marita.solberg.bjerke@ 
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     
Bildetlf.: 
040640311@bvisiontech.com

Karl Fr. Robertsen, Barne-, 
 ungdoms- og poesimedarbeider
Telefon tolk 23 33 43 20
Teksttelefon 23 33 43 37
Mobiltelefon 40 76 94 82
Bildetlf.: 0406060588@wx3.se
karl.robertsen@dovekirken.no 

Dmitry Katsnelson, konsulent
Telefon tolk 23 33 43 20
Teksttelefon 23 33 43 58
Mobiltelefon 452 69 949
Bildetlf.: 0406340341@meeting.se
dmitry.katsnelson@dovekirken.no

øystein Bang, organist
Mobiltelefon 928 38 574
ohbang55@hotmail.com 

David E. Fraser,  
kirketjener/vaktmester
Mobiltelefon 90 68 97 14
Bildetlf.: 0406340306@t-meeting.se
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
Leif hadland, sokneprest  
Tlf. direkte  52 98 58 71
Mobiltelefon  45 27 31 57
leif.hadland@dovekirken.no

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

DøvEPROStEN

Adresse: Fagerborggt 12, 0360 Oslo

Roar Bredvei, døveprost
Tlf direkte  23 33 43 43
Teksttelefon 23 33 43 31 
Mobiltelefon 90 85 82 12
roar.bredvei@dovekirken.no

Michael hoffmann,
rådgiver/sekretær
Tlf. direkte   23 33 43 40
Mobiltelefon  908 58 212
michael.hoffmann@dovekirken.no

hege R. Lønning, 
 trosopplæringskoordinator 
Telefon tolk 23 33 43 20
Mobiltelefon  952 09 906
Bildetlf.: 0406060564@t-meeting.com
hege.lonning@dovekirken.no

terje J. Johnsen, prostiprest
Mobiltelefon 92 83 13 58
terje.j.johnsen@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

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
Bildetlf.: 0406340341@meeting.se
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
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Av Nils-Petter Enstad

Det skal ha vore ein steikande varm 
sumardag i 1931. I hagen til Klok-
kargarden i Dale i Sunnfjord sat 
ein ung mann i skuggen av eit tre 
og skreiv. Det var lyrikaren Jakob 
Sande, som to år før hadde gjeve ut 
diktsamlinga «Svarte næter», ei bok 
som hadde fått mykje merksemd. 
Diktet han skreiv no var tinga av 
joleheftet «Jol i Sunnfjord». Diktet 
het berre «Jolekveld», og det første 
av dei fem versa byrja slik: «Det lyser 
i stille grender/av tindrande ljos i 
kveld/og tusunde barnehender/mot 
himmelen ljosa held».

Alt året etter fekk diktet melodi. Lars 
Stubhaug, lærar i Vevring i Sunn-
fjord, laga ein tone og arrangerte 
han for kor. Songen var mykje nytta 
og tekst og tone vart trykt i Gula 
Tidend i 1934. Då ei ny utgåve av 
Lars Søraas si songbok kom i 1948, 
var teksten med, men no med ein 
melodi av Søraas sjølv. Det er denne 

melodien som sidan har vore knytt 
til songen, jamvel om i alt ni kom-
ponistar har laga melodiar til Sande 
sin tekst. På 1980-talet var songen 
folkeeige, ikkje minst takka Sissel 
Kyrkjebø sin versjon på joleplata 
hennar frå 1987. Men alt i 1985 sto 
songen, med Søraas sin melodi, i 
Norsk Salmebok.

Fem eller fire vers?
 Då songen vart publisert første 
gong, hadde han fem vers. Seinare 
strauk Sande det siste verset, der 
han syng om «barnet, Guds son og 
sonar/som myrkret for evig batt». 
Det var vore diskutert kvifor han 
strauk dette verset, om det vart for 
«kristeleg» for han. Sjølv sa han at 
han syntes det var for dårleg. - Ein 
kan ikkje binde mørket, skal ha vore 
ein av årsakene han gav. I Norsk 
Salmebok står alle fem versa, sjølv 
om familien protesterte mot dette 
og synte til Sande sitt eige ynskje. 
Salmebokkomiteen endra også 
«myrkret» i siste line til «døden».

Sande var elles ikkje redd for det 
«kristelege» – pasjonssalmen «Du 
som låg i natti seine» er noko av det 
sterkaste ein har i salmeboka. Her 
heiter det i siste verset: «Lær mi 
sjel kor du laut lida/syn meg såret 
ditt i sida/styrk og nør mi veike tru». 
Dette diktet vart skrive same år som 
«Det lyser i stille grender», og var 
også med i samlinga som kom den 
hausten: «Storm frå vest». Mange 
har tolka det som ein reaksjon på 
noko av den kritikken den fyrste 
samlinga hans fekk, mellom anna 
frå meldaren i avisa Dagen. 
«Det lyser i stille grender» står ikkje 
i nokon av dei diktsamlingane Jakob 
Sande sjølv ga ut, heller ikkje i «Dikt 
i samling», som han sjølv redigerte. 
Her luka han ut fleire dikt frå dei fyrs
te samlingane sine. Men då Gylden-
dal i 1998 gav ut ei ny og komplett 
utgåve av «Dikt i samling», var også 
«Jolekveld» frå 1931 med – ein song 
som hadde vorte elska og mykje 
sunge i åra som var gått.

Det lyser i stille grender. Illustrasjonsfoto: yaymicro

«Det lyser i stille grender»:

Frå jolehefte til salmebok


