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Av Dmitry Katsnelson, økonomirådgiver for kirkevergen

For å nå mål, må man ha tro
Dere kjenner sikkert fortellingen i 
Bibelen om Jesus som går på vannet. 
Disiplene hans var på vei med båt for 
å møte ham på den andre siden av 
Genesaretsjøen. Da blåste plutselig 
opp til storm med voldsomme bøl-
ger, og båten ble kastet opp og ned 
som i en berg- og dalbane. Plutselig 
kom Jesus gående på vannet mot bå-
ten. Disiplene ble vettskremte, fordi 
de trodde det var et gjenferd. 

Én av disiplene, Peter, gjenkjente Je-
sus, men kunne ikke få seg til å tro 
det han så. Da ropte Jesus til ham: 
”Kom til meg!” Peter steg ut av bå-
ten og begynte å gå mot ham. Men 
da Peter så hvor voldsomme bølgene 
var, ble han redd og begynte å synke. 
Jesus grep hånden hans da han ropte 
om hjelp og sa til ham: ”Så lite tro du 
har. Hvorfor tvilte du?”

Budskapet i denne fortellingen er 
at et mål kan nås hvis vi tror på det. 
Det gjelder også i andre sammen-
henger. 

Døvekirkenes Fellesmøte vedtok i 
fjor at tegnspråk skal være hoved-
språket på arbeidsplassen. Det betyr 
at ansatte skal bruke tegnspråk på 
jobben. Det er et stort skritt fram-
over i en langvarig kamp for å gjøre 
tegnspråk til et fullferdig språk – ikke 
bare å anerkjenne det, men å bruke 
det fullt på jobben. Det blir for dumt 
hvis det ikke blir fulgt opp i praksis 
når Stortinget har anerkjent tegn-
språk som språk og jobber med å 
gjøre det offisielt.

Derfor vil Døvekirkenes Fellesmøte 
at kirkebesøkende skal møtes med 
tegnspråk slik at de kan føle seg 
hjemme og ikke bli ekskludert. På 
samme måte ønsker også Døvekir-
kenes Fellesråd å bruke tegnspråk på 
møtene sine, fordi de har tro på at 
det er det beste for Døvekirken.

Vi må alle minne hverandre om dette 
og ha tro på oss selv, slik at ønskene 
og målene kan bli nås. Det er noe av 
det vi kan lære av denne fine teksten 
i Bibelen.

Denne andakten vil også bli publisert på norsk tegnspråk på www.dovekirken.no. 
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Ny gudstjeneste 
i Døvekirken 
1. søndag 
i adventstiden 2015

Nå er det snart pinse. Pinse kalles kirkens fødselsdag og var starten for vår 
kirke. Raskt spredte kirken seg over hele Middelhavsområdet og videre, 
også til Norge. 

Og etter at kirken hadde vært i Norge i mange hundre år vet vi at også døve 
kom sammen til bønn og etter hvert til gudstjenester. Først møttes de hjem
me hos hverandre, og senere i egne døvemenigheter og døvekirker. Først i 
Kristiania og så senere i Trondheim, Bergen og Stavanger.  De siste årene 
har vi også fått menigheter og kirker i Ålesund, Tromsø og nå nylig også i 
Sandefjord. Og i forrige Døves Blad kunne vi lese at Kristiansand også øns
ker å bli egen menighet. 

«Hvorfor er det så viktig med egne døvemenigheter, døvekirker og gudstje
nester på tegnspråk?», kan vi spørre oss.  Jo, fordi pinsen handler om at alle 
mennesker skal kunne komme sammen for å søke Gud. Og gjennom fortel
lingene om Jesus får vår tro næring slik Dima forteller i andakten på side 2 
i dette bladet.

Og siden pinsedag har det vært fokus på gudstjenestenes innhold og form. 
På forsiden og inne i dette bladet kan vi se at vi i Døvekirken er i gang med 
å utvikle gudstjenesten på tegnspråk etter at den «hørende kirken» fikk sin 
nye gudstjeneste 1. søndag i adventstiden i fjor.

Første gang Døvekirken utviklet sin egen gudstjeneste på tegnspråk, var i 
1995.  På Døves kirkemøte i Haugesund i 1990 ble det vedtatt at vi skulle 
lage vår egen gudstjeneste, og 5 år etter ble denne gudstjenesten vedtatt 
og innført, på Døves Kirkemøte i Bergen i 1995. Denne gudstjenesten skal 
vi fortsette å bruke frem til vi får ny gudstjeneste 1. søndag i adventstiden 
2015.

Vi kan ha mange grunner til å gå til gudstjeneste. I Døvekirken har vi et vak
kert språk, tegnspråkpoesi, blomster, dramaturgi og iblant ballett. Og alltid 
er det kaffe, te, kaker og tid for god samtale. Og nå skal vi sammen utvikle 
denne gudstjenesten i årene som kommer, fram til 1. søndag i adventstiden 
2015.
Og det aller viktigste er at Gud kaller oss sammen til gudstjeneste. 
Gjennom gudstjenesten sier Gud til oss: «Jeg har tro på deg!» 

God pinse, god sommer og lykke til med gudstjenestearbeidet i din 
 menighet!

Roar Bredvei, døveprost

Denne lederen vil også bli publisert på norsk tegnspråk 
på www.dovekirken.no. 
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Døves menighet, Bergen fikk i mars Oslo bispedømmes 
ungdomsråds pris som grønn menighet. Menigheten 
var landets første grønne menighet i 2005. I 2011 
fikk menigheten status som  miljøfyrtårn. Bildet viser 
daglig leder Guri Kaland Sværen med diplomet for at 
menigheten er miljøfyrtårn. Hun har vært en pådriver 
for arbeidet med miljø i menigheten.

Miljøpris til Døves 
menighet, Bergen

På nyåret ble eiendommen Prinsens gate 11 i Sande
fjord innkjøpt for å gjøres om til døvekirke for Vestfold 
og Tele mark. Sandefjord kommune ga tillatelse bruks
endring, fra bolighus til forsamlingshus, og nå arbeides 
det med de nødvendige forandringene som må gjøres 
før vi kan ta i bruk huset som kirkehus. Hvis alt går 
som vi håper, kan huset tas i bruk ved årsskiftet.

eBe

Hva skjer i 
Sandefjord?

Samarbeid om gudstjenester
mellom Døvekirken i Oslo og Signo Conrad Svendsen Senter

Av Jarl Åge Tjørn, sokneprest i Døves menighet, Oslo.    

Etter at Marco Kanehl ble ansatt som døveprest i Signo, har han begynt å arrangere en gudstjeneste i måneden 
på Signo CSS på Nordstrand. Gudstjenestene er tilrettelagt for dem som bor der, men er åpne for alle. Det 
er gudstjeneste annenhver søndag i Døvekirken som før, og nå i tillegg en søndag i måneden på Nordstrand. 
Oversikt over gudstjenestene på Signo CSS henger i gangen i Døvekirken. To ganger i året vil Marco og pres
tene i Døvekirken samarbeide om en felles gudstjeneste. Første fellesgudstjenesten er pinsedag 19. mai kl 
1100 i Døvekirken. Neste fellesgudstjeneste skal være 25. august kl. 1200 på Signo CSS på Nordstrand. Etter 
gudstjenestene er det kirkekaffe.

Vårens gudstjenester på Signo CSS:
19. mai kl. 1100: Felles pinsegudstjeneste i Døvekirken

09. juni kl 1100: Felles sansegudstjeneste i Nordstrand kirke 
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Tradisjonen tro inviterte 
Døves menighet i Møre til 
påskefest 2. påskedag.
Dagen inneholder guds-
tjeneste med oppstandel-
sespreg. Her er graven 
åpnet og det brenner et 
lys i den tomme hulen.
Påsketreet pyntes med 
egg som ble malt under 
vinterhelgen i mars. 
Det er lystenning og bøn-
nelapper, og det er flott 
med nattverd på en slik 
dag. Etterpå hadde vi mid-
dag i menighetshuset, og 
det var hyggelig at 50 per-
soner benket seg rundt 
bordet. Kaffe og dessert 
var det også. I tillegg var 
det skattejakt for barn og 
quiz for de voksne.

Påskefest i Volsdalen kirke og menighetshus
Av Odd Erling Vik Nordbrønd
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Det var 8 ungdommer og 
to ledere som reiste fra 
Oslo i kraftig snøvær og 
kom til Tromsø i strålen-
de vintervær med flott, 
blå himmel og sol. Under 
innflygningen til Tromsø 
kunne vi nyte den prakt-
fulle utsikten over byen og 
omgivelsene med hvitdekte 
fjell og fjorder så langt øyet 
kunne se.

Fra flyplassen var det ikke 
mer enn 15 minutter før vi 
fikk oppleve den nordnorske 
naturen på sitt beste. Spente 
og oppglødde gledet vi oss 
til å kjøre med hundespann. 
Dette var egentlig planlagt 
som lørdagsaktivitet, men på 
forespørsel fra villmarkssen
teret som hadde flere store 
arrangement den dagen, sa vi 
ja til å ta fredagen – forutsatt 
at de hentet oss på flyplassen 

og kjørte oss rett til senteret. 
Det gjorde de med glede. 
På villmarkssenteret ble vi 
møtt med en stor og hyggelig 
overraskelse: Det kommer 
ei flott dame og ønsker oss 
velkommen på tegnspråk! 
Tove Sørensen, som hun he
ter, fortalte at hun var lærer 
på døveskolen i Trondheim 
for mange år siden. Kanskje 
vi kunne ha klart oss uten 
de to tolkene vi hadde med? 
Nei, det er bedre for mye enn 
for lite!
Tromsø Villmarkssenter 
startet allerede i 1990 med 
Tove Sørensen som eier og 
daglig leder. Tove Sørensen 
har 20 års erfaring med 
hundekjøring og har blant 
annet deltatt 15 ganger i 
Europas lengste hundeløp, 
Finnmarksløpet. I 2006 gjen
nomførte hun verdens lengs
te og tøffeste hundeløp, The 

Ungdomshelg i Tromsø, 12.–14. april
Av Karl Fr. Robertsen

Iditarod i Alaska.  
Senteret har i dag 300 hun
der av rasen Alaska husky, 
og hundekjøring er naturlig 
nok hovedaktiviteten om 
vinteren. Vi ble plassert i 
sleder, og så bar det av gårde 
med erfarne hundekjørere 
fra senteret. Etter en drøy 
times hundekjøring, var 
tilbake og fikk bli med til 
valpegården der en flokk på 
8 søte små nøster, tre og en 
halv uker gamle, var svært 
mottakelige for litt kos. Da 
vi vel og vakkert hadde kost 
ferdig, var det godt å komme 
inn i en varm lavvo der vi 
fikk servert ekte samiske 
festmat, “bidos” (reinkjøtt) 
etterfulgt av buljong og kake 
til dessert. Det smakte virke
lig godt – alt sammen!
Fra villmarkssenteret gikk 
turen inn til Tromsø sent
rum. Egentlige skulle vi bo 

døvehytta i Straumsbukta, 
men der var vannet frosset, 
og hytta var stengt. Dermed 
ble det hotellopphold på oss, 
et hyggelig hotell med rene, 
pene rom og gode senger, 
midt i sentrum av byen. vi 
ble forlagt på tre rom med 
til sammen 10 sengeplasser 
og hadde det riktig så kose
lig der.
På kvelden var det poesiun
dervisning for hele gruppen, 
noe jeg selv sto for – naturlig 
nok. Ungdommene øvde og 
øvde og ble riktig så flinke. 
Kvelden ble avsluttet med 
andakt med lystenning (te
lys) og bønn.
Siden vi allerede hadde lagt 
hundekjøringen bak oss, 
valgte vi å ta en real byvand
ring på lørdagen. Vi tok buss 
over brua til fjellheisen – og 
ble lange i maska da vi opp
daget at den var stengt pga. 
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reparasjon av bærekabelen. 
Men noen informasjon om at 
den skulle holde stengt helt 
til mai, nei, det fant vi ikke 
noe sted. Ja, ja, da gikk vi 
videre, da – til den berømte 
Ishavskatedralen (Tromsda
len Kirke), men den var like 
stengt, åpnet ikke før kl. 16. 
Da valgte vi å gå tilbake 
til sentrum – til fots over 
brua. Det var ikke fritt for at 
enkelte syntes det var skum
melt å gå over den høye brua, 
nesten ”på utsida”. 
Vel tilbake i sentrum gikk 
vi på Perspektivet Museum. 
Som navnet sier, er hen
sikten med museet å gi et 
perspektiv på tilværelsen, 
både historie og nåtid. Vi 
fant to spennende utstil
linger der. I 2. etasje var 
det samlingen gjenstander 
fra en historie som var helt 
ukjent for ”søringan” jeg 
hadde med meg, nemlig den 
såkalte pomorhandelen mel
lom Norge og Russland fram 
til kommunistrevolusjonen i 
1917. Den inneholdt gaver 
som pomorene (russiske 
handelsmenn) hadde gitt de 
norske forretningsforbindel
sene sine. Utstillingen heter 
”Flytende Russisk. Sjøfolk 
fra øst møter Tromsø” og er 
en unik dokumentasjon av 
en historisk epoke som i stor 
grad er glemt.
I 1. etasje var det kvinners 
levekår under det undertryk
kende regimet i Afghanistan 
som ble satt i perspektiv. Det 
gjorde inntrykk å få et glimt 
av de mange kulturelle og 
sosiale tabuene som setter 
snevre grenser for kvinners 
livsutfoldelse i dette konser
vative landet.
Fra Perspektivet dro vi vi
dere til opplevelsessenteret 
Polaria, en særegen bygning 
som forestiller isblokker 
skjøvet på land av det bar
ske havet i Arktis. Det var 
spennende å gå i tunneler 
under akvariene, mens det 

svømte seler over hodet på 
oss. Som så mange andre 
falt ungdommene fullstendig 
for storkobben, senterets 
hovedattraksjon. Storkob
ben er en arktisk selart, 
og akvariets storkobber er 
uhyre populære blant både 
barn og voksne. Der er også 
en flott panoramakino der 
vi fikk se filmen "Svalbard 
– Arktisk villmark". Den 
handlet om liten alkekonge 
(arktisk sjøfugl) som tar 
tilskuerne med på en luftig 
helikopterreise langs vest
kysten av Spitsbergen, den 
største av Svalbardøyene. 
Fra filmen ble vi sendt på 
"arktiske vandring", der vi 
fikk nærkontakt med de ark
tiske naturelementene, både 
vinterstorm, isbjørn, tundra 
og nordlys. Utrolig flott og 
spennende.
Tilbake på hotellet slappet 
vi av med kortspill, sosialt 
samvær og pizza. Og så var 
det neste runde med poesi
kurs og enda mer øving. Nå 
følte ungdommene at de 
virkelig begynte å få taket på 
det, og syntes det var gøy å 
oppleve at de mestrert. 
Søndag dro vi med buss 
til Tromsø Døvekirke. Der 
deltok vi på gudstjenesten, 
og ungdommene framførte 
på en flott måte poesien de 
hadde øvet på. Og ikke var vi 
de eneste ”søringan” heller. 
Det var prostebesøk denne 
helgen, og både doveprost 
Roar, prosterådgiver Mic
hael og trosopplæringskoor
dinator Hege var der. 
Etter gudstjenesten kunne 
jeg dele ut kursbevis for vel 
gjennomført poesikurs til 
en blid og tilfreds gruppe 
ungdommer.
Ja, så var det bare hjemreisen 
etter en opplevelsesrik helg i 
Tromsø, som gjensto da. In
gen av ungdommene hadde 
vært i Tromsø før, men det 
skal ikke forundre meg om 
besøket ga mersmak. 

Ungdommene 
framførte på en 
flott måte poesien 
de hadde øvet på

,,
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Før påske var barnehagene 
på besøk i døvekirken i Ber-
gen. Der ble de tatt imot av 
døveprest Trygve Stabrun og 
trosopplærer Ann-Karin Vold-
sund. De hadde forberedt en 
vandring i kirkerommet, som 
viste påskens budskap. Barna 
syntes det var spennende og 
fikk en flott innføring i hva 
påske betyr.

PÅSKEVANDRING
Av Lars Hana
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Glimt fra Åpent hus i 
Døvekirken i Oslo siden sist

Av Randi Andresen 

21. februar kom Mira Zuckermann og Morten 
Sletten og presenterte Teater Manu for oss. 
Veldig spennende med bilder fra forskjellige 
oppsetninger. Et veldig variert repertoar som 
favnet alt fra Hjelp vi får gjester, som den første 
forestillingen etter at de ble fast etablert via Den 
skallede sangerinnen til Per Gynt, og Døves egen 
historie fortalt som teater. 
De to fortalte levende og engasjert, og det er 
virkelig ikke lite de har fått til. Det står det stor 
respekt av!

21. mars kom Toralf Ringsø og fortalte om 
Solgården i Spania og turen som er planlagt dit i 
2014. hvis mange nok melder seg på blir det bare 
døve på hele stedet 29.april–13.mai 2014. Det så 
veldig fint ut der, så mange har nok lyst til å være 
med. Se annonse et annet sted i bladet!

Historien er full av «små mennesker» 
som gjorde en forskjell. Dikteren Ho
mer var blind. Beethoven var døv. Lin
coln var født i fattigdom. Edison som 
fant opp grammofonen, var nesten døv 
fra han var åtte. Også i Norge har vi sett 
personer med funksjonshemming som 
satte dype spor etter seg. 

Så hvis du føler deg liten og begrenset, 
så er du i gode hender – Guds hender. 
Han har spesialisert seg på å elske og 
bruke de små til noe stort.

Bilder: Beethoven og Edisdon.
Kilde Wikipedia

Smått er stort
(KPK)

Hvem er ikke imponert av det storslåtte? Jo større, jo bedre. Men Bibelen snur verdiene på hodet. Den vise kong 
Salomo pekte på noen som er små, men uhyre kloke: Maur har ikke mye styrke, men har lært å lagre mat om 
sommeren. Fjellgrevlingene er ikke sterke, men bor blant de trygge steinene. Gresshoppene har ingen konge, 
men drar ut i store flokker. En firfirsle kan fanges med hendene, men kommer seg likevel inn i kongelige palas
ser. (Ordspråkene 30).

Beethoven har gradvis mistet hørselen og 
gir et rystende bilde av hvordan dette opp-
leves, i et brev til sine brødre, som senere 
er kalt Heiligenstadt-testamentet

Men som vi vet, ble ikke dette til hinder for at han fortsatte å 
komponere, til det siste.
6. og 7. juni spilles forestillingen Membran  Beethovens testa
mente i Den norske Opera og Ballett. Ipek Mehlum og Ronny 
Patrick Jacobsen fra Teater Manu er med og danser i forestil
lingen. I tillegg er Anne Line Kirste med, også som danser. 
Prosjektet er et svært spesielt musikkprosjekt der Operakoret 
(!), en døv pianist, tre musikere og de tre døve danserne/
skuespillerne lager noe unikt sammen på scenen. Døves media 
jobber også med en dokumentarvideo om prosjektet.
Ytring er et grunntema i prosjektet og utforskes på en leken 
måte med humor og alvor. Ved å fokusere på den enkelte stem
men og den enkeltes behov for å ytre seg, kan begrensningen 
bli en ny mulighet.
Forestillingen har form av en visuell konsert med uttrykk fra 
dans og fysisk teater og vil utforske landskapet mellom lyd og 
stillhet i et samarbeid mellom hørende og ikkehørende musi
kere og scenekunstnere. Hva er lyden i det stille rom? Hva er 
musikk for den som ikke hører? 
Stillhet, nyskrevet musikk, stemme og instrumentlek samt im
provisasjon i en lydlig og visuell sammensmeltning presentert 
av en uvanlig blanding av døve og hørende utøvere, i samarbeid 
med Operakoret og NOTAM. Det vi har felles er det fysiske 
språket – og musikken i det indre landskap.
Se www.operaen.no for billetter og mer informasjon.
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GUDSTJENESTEREFORM

Arbeidet med ny gudstjeneste i døvekirken 1. søndag i adventstiden 2015 er nå i gang!

Dette er altså et stort prosjekt som be-
står av mange delprosjekter:
1. Egen gudstjenestebok for gudstjeneste 

Døvekirken.
2. Egen tekstbok for gudstjenesten i 

Døve kirken.
3. Egen gudstjenestebok for kirkelige 

Nå har arbeidet med ny gudstjeneste i 
Døvekirken virkelig kommet over i den 
konkrete fasen. I Den norske kirke fikk 
”de hørende menighetene” ny gudstje-
neste 1. søndag i adventstiden 2012, 
etter at de hadde hatt den same guds-
tjenesten i nesten 35 år. 

I Døvekirken er det bare 18 år siden vi 
fikk vår gudstjeneste på tegnspråk, etter 
at den ble vedtatt under Døves kirke-
møte i Bergen i 1995. Døvekirkens plan 
legger opp til at denne gudstjenesten 
fra 1995 skal ”pusses opp” og utvikles 
videre. Men det skal også utvikles mye 
nytt etter inspirasjon fra Den norske 
kirkes gudstjeneste. Målsettingen er at 
Døvekirken sin nye gudstjeneste skal 
innføres 1. søndag i adventstiden 2015. 
Inntil da skal vi fortsette å bruke gudstje-
nesten fra 1995. 

I tillegg vil et utvalg av tekstene som 
framføres i gudstjenesten oversettes til 
tegnspråk. Slik at vi får vår egen tekst-
bok etter et eget utvalg eller kanon som 
det heter. Vi vil også få flere salmer på 
tegnspråk. Og i løpet av 2016 vil vi også 
få nye liturgier for konfirmasjon, bryllup 
og begravelse. 
 

HVORDAN HAR PROSESSEN I DØVEKIRKEN VÆRT?

2011 Februar Døvekirkenes Fellesråd oppnevnte en prosjektgruppe med 
sokneprest i Trondheim Per Walle som leder.

 29. mai ”Plan for gjennomføring av Gudstjenestereform i Døvekir-
ken” ble vedtatt av Døvekirkenes Fellesmøte på Rønningen 
Folkehøyskole i Oslo.

 7. desember Planen ble fulgt opp og vedtatt i Døvekirkenes Fellesråd

2012 Januar Planen ble sendt over fra Døvekirkenes Fellesråd til Oslo 
biskop til oppfølging.

 7. juni Biskopen i Oslo, Ole Christian Kvarme, oppnevnte styrings-
gruppen for ”Gudstjenestereform i Døvekirken”. Biskopens 
oppnevning ble lagt fram for Oslo Bispedømmeråd.

2013 4. mars Styringsgruppen hadde sitt første møte i Oslo bispegård der 
de formulerte mandatet til prosjektgruppen for gudstjenes-
tereformen i Døvekirken

 17. april Prosjektgruppen hadde sitt første møte og er nå i gang med 
arbeidet med ny gudstjeneste. Først skal gruppen lage en 
framdriftsplan for arbeidet, og raskt vil menighetene, frivil-
lige og ansatte bli utfordret på et aktivt samarbeid

handlinger, konfirmasjon, vielse og 
begravelse.

4. Nye salmer på tegnspråk.
5. Utvikling av visuell kunst, ballett og 

dramaturgi i Døvekirken.
6. Utvikling av egen liturgi for Signo sin 

målgruppe og barn i våre menigheter 
i samarbeid med Signo.

Styringsgruppen for Døvekirkenes gudstjenestereform på sitt første møte i Oslo bispegård. 
Fra venstre: Hans Arne Akerø, Jorun Elisabeth Weyde, Sonja Myhre Holten, Roar Bredvei(leder), 
Nora Edwardsen Mosand (nestleder), Odd-Inge Schrøder, Marius Berge Eide og Michael Hoffmann. Innfelt: Mira Zuckermann.
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Tekst:  Michael Hoffmann og Roar Bredvei

Foto:  Anders Kjøndal, Michael Hoffmann  
 og Teater Manu

Nå er vi i gang!
Styringsgruppen for gudstjeneste-
reformen består av:

• Nora Edwardsen Mosand, nestleder i 
styringsgruppen og leder i Døvekirke-
nes fellesråd.

• Jorun Elisabeth Berstad Weyde, kirke-
fagsjef for biskopen i Oslo.

• Hans Arne Akerø, seksjonsleder for 
gudstjenesteliv og kultur i Kirkerådet.

• Odd-Inge Schrøder, forsker i tegnspråk 
på Høyskolen i Oslo og Akershus.

• Sonja Myhre Holten, rådgiver i Språk-
rådet.

• Mira Zuckermann, teatersjef i Teater 
Manu

• Marius Berge Eide, medlem i Oslo 
bispedømmeråd.

• Michael Hoffmann, sekretær. 

• Roar Bredvei, døveprost og leder i 
styringsgruppa.

Prosjektgruppen er en mindre gruppe 
som sammen med styringsgruppen skal 
stå for utviklingen av gudstjenestear-
beidet i nær kontakt med menighetene 
og de ansatte i tiden fram til 2015 og 
2016.

Prosjektgruppen består av:

• Sogneprest Per Walle i Trondheim, 
leder.

• Trosopplæringskoordinator Hege R. 
Lønning, nestleder med hovedansvar 
for det språklige uttrykk.

• Rolf Piene Halvorsen, tidligere dø-
veprest i Trondheim og nå forsker i 
tegnspråk. Han er medlem med ho-
vedansvar for det liturgiske, visuelle 
og dramaturgiske uttrykk.

• Rune Anda fra Bergen, medlem.

• Michael Hoffmann, skrivende 
 medlem.

Så ser vi fram til spennende og aktive 
dager og år både for dem som skal lede 
dette arbeidet og like mye for menig-
hetene, frivillige og ansatte over hele 
landet. Lykke til!

Prosjektgruppen. Fra venstre: Michael Hoffmann, Rolf Piene Halvorsen, Hege R. Lønning 
(nestleder), Per Walle (leder) og Rune Anda på Skype fra Bergen.

Prosjektgruppen i arbeidi Oslo Døvekirke.

Styringsgruppen i arbeid i Oslo bispegård.
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Døvekirken ønsker døve velkommen 
til samiske kirkedager på Mo. 
Døveprest Arne Lundqvist har fått ansvar for å formidle kontakt mellom døve som ønsker å delta på 
samiske kirkedager på Mo og samisk kirkeråd som står som arrangør. Et møte er avholdt, og det er 
gjort avtale om hvordan ordne med tolker og hva som i hovedsak skal tolkes. Alle gudstjenestene blir 
tolket, og Hovedseminaret så langt det kan la seg gjøre. 

I utgangspunktet må folk selv betale reise og opphold, dette kommer utover prisen for deltakelsen. 
Døvepresten vil undersøke om det er mulig å gi støtte til døve som ønsker å delta. Det er mulighet for 
at det kan bli satt opp felles transport fra de større byene, dette vil vi komme tilbake til.  
Det er mulig å melde seg på, se på pris og program på følgende link; www.samiskekirkedager.no/ 

Døveprest Arne Lundqvist vil være tilstede og koordinere tolker etter behov. Ta kontakt så snart som 
mulig på arne.lundqvist@dovekirken.no, eller sms 99166940 hvis du har lyst til å delta.               
                                                                                                                                      Arne Lundqvist 

1.juni blir en festdag. Tromsø har hatt egen døvekirke en stund, og nå 
blir den også en egen menighet. Fram til nå har menighetsutvalget i 
Tromsø vært under menighetsrådet i Trondheim,  nå er det på tide å 
stå på egne ben.  

Under prostebesøket i april var det mye snakk om hvordan det blir når 
Tromsø blir egen menighet. Det er spennende å skulle ta over driften 
av menigheten, og det nye menighetsrådet er opptatt av at det blir 
god oppfølging fra daglig leder som til daglig er i Trondheim, men 
som også må ha arbeidsdager i Tromsø.  

Prost og kirkeverge ønskes velkommen til å følge godt med på hva 
som skjer her nordpå, og vi håper at de også får muligheten til å bli 
bedre kjent med resten av distriktet.  

Tromsø  - Egen menighet. 

 Det nordenfjelske distrikt 
 Trondheim—Tromsø 

Skal vi gi til tiggerne?  
De sitter på gatehjørner og utenfor 
butikksentre med sine kaffe-krus i 
papp. De har kanskje et  
bilde av barna sine og en tekst med 
bønn om hjelp foran seg. Dette er 
fattigdommens nakne ansikt.  
I Norge har vi lenge skjult fattig-
dommen, det har vært forbudt å 
tigge. Nå er det lov og tiggerne,  
enten de er narkomane eller  
romfolk, ber om en 5-er - en liten 
håndsrekning.  
Skal vi – eller skal vi ikke gi?  
Vi løser knapt noe samfunns-
problem om vi gir en 5-er i ny og 
ne. Men vi bidrar til litt mat eller  
kaffe i en grå og tung hverdag. Vi 
blir oss bevisst at de er mennesker 
som oss. Vi lar oss engasjere av 
nød og elendighet. Vi er  ikke blant 
dem som bare ”går forbi”. Vi har råd 
til det og kan gjøre det med glede. 
For ”den som viser barmhjertighet 
skal gjøre det med glede”  
(Apostelen Paulus).    
                                      Per Walle 

Menighetsutvalget i Tromsø gleder seg til å bli menighetsråd. Her ser 
vi utvalget saman med ansatte.      

Tekst/foto: Anne Marie Sødal/Michael Hoffmann 
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Hjemmeside og Facebook  
De siste oppdateringer om hva som skjer hos oss får du på 
hjemmesiden: www.dovekirken.no/trondheim   
og på facebook: Bli med i gruppen ”Tromsø  
Døvekirke i Kroken (Nord-Norge)” og/eller lik  
siden ”Trondheim døvekirke”.  

Denne våren har tårnet i kirken 
vært kledd i blått. Vi har en 
gammel kirke, og det er behov 
for vedlikehold, så nå jobbes 
det på tårnet. I utgangspunktet 
bestod arbeidet i vedlikehold på 
tårnet og ny lynavleder. Under-
veis i arbeidet ble det avdekket 
råteskader, noe som førte til at 
arbeidet måtte utvides, så  
stillaset har blitt stående lengre 
enn planlagt.  

Det koster å ta vare  på gamle 
bygg. Vedlikeholdet har en sum på over 600 000 kroner.  

Dette er penger det er 
nødvendig å bruke, 
så kirken ikke  
forfaller, men fortsatt 
kan være et levende 
hus hvor vi kan ære 
Gud i mange genera-
sjoner fremover.  

Anne Marie Sødal 

Arbeid i døvekirken - Trondheim. Helle -  en god vikar! 
Daglig leder i Nordenfjelske distrikt fikk 
ny jobb i mars, og i påvente av å få 
ansatt en ny i jobben er Helle  
Radmann Larsen vikar. Hun har en 
allsidig bakgrunn, blant annet har hun 
drevet egen kafé med hjemmelaget 
mat her i Trondheim.  

Vi tok en 
prat med 
Helle for å 
høre hvilke 
inntrykk 
hun har fått 
med seg så 
langt. 

Hvorfor 
valgte du å 
ta denne 
jobben? 

Jeg har 
lenge vært nysgjerrig på tegnspråk og 
har to tegnspråkkurs fra Møller fra  
90-tallet. Dette lå inne i basen hos 
Adecco, så da de fikk spørsmål om 
noen kunne vikariere i døvekirken kom 
jeg naturlig opp som et forslag. Jeg 
kom til samtale med tidligere daglig 
leder, Ingrid, og syntes arbeids-
oppgavene så spennende ut, og endte 
dermed opp med å takke ja. 

Visste du noe om døvekirken før du 
begynte å jobbe her? 

Jeg viste lite om hva døvekirken var. 
Jeg hadde ingen kjennskap til staben,  
og jeg visste ikke hvor døvekirken lå. 
Nå har jeg fått vært i den flere ganger, 
og syns den er en fantastisk liten kirke, 
med litt uvanlig beliggenhet.  

Hvordan har du opplevd å være her? 

Etter å vært her et par måneder vil jeg 
si  at jeg trives godt med arbeids-
oppgavene, og trives godt i staben. 
Jeg har også satt pris på de møtene 
jeg har hatt med de som er i  
menigheten. Den som blir ansatt her 
kommer til å få en fin arbeidsplass! 

Vi som er ansatt her i Trondheim er 
svært takknemlig overfor den jobben 
Helle gjør. Så tusen takk for at du tak-
ka ja til å være hos oss! 

Anne Marie Sødal 

Forbønn 
I Tromsø brukes en forbønn  
vi har fått med oss fra  
Sverige. Her er et utdrag: 
Lyset er et symbol på fred  
og frihet og på Jesus som  
verdens lys.  
Vi ber:  
Vis oss vegen og hjelp  
oss å følge Jesus 
Hjelp oss å skape fred i  
verden. Gi våre liv innhold og oppgaver.  
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Det begynte med gudstje
neste i Volsdalen kirke hvor 
mange var møtt fram med 
klær i AaFKfarger. AaFK 
sin arrangementsansvarlige 
Øyvind Vebenstad deltok 
i prosesjon sammen med 
døveprest Odd Erling Vik 
Nordbrønd og sokneprest 
Øystein Braaten. Øyvind 
hadde også tekstlesning, 
og han og Øystein hadde en 
dialogpreken som ble tol
ket av Odd Erling. Denne 
søndagen var det veien, 
sannheten og livet som 
var tema, og Øystein og 

En spesiell søndag i april
Av Tone Rørvik Elvenes

Øyvind snakket sammen 
om dette. Det var hyggelig 
å møte Øyvind og det han 
hadde å fortelle. Han snak
ket bl.a. om sin barnetro, 
og at bønn var noe som 
var viktig for ham, særlig i 
ungdomstiden. 
Etter gudstjenesten var 
det flott kirkekaffe i me
nighetshuset; bl.a. var en 
stor oransje marsipankake 
som var levert av AaFK 
velsmakende. Ikke bare 
det, men vi ble også invitert 
til omvisning på Colorline 
Stadion, og vi fikk utdelt 
billetter til kampen mellom 
AaFK og Tromsø senere 
på dagen. I tillegg var det 
gratis pizza i Sparebanken 
Møre Arena. 
Fotballkampen ble som 
vanlig tolket av Arild Ber
stad. Det var spennende å 
følge med. Begge lagene 
var like flinke, men det ble 
et kjedelig resultat; 00. 
Kanskje var det likevel et 
rettferdig resultat. Det var 
flott å oppleve kampen og 
stemningen med over ti 
tusen tilskuere. 

Søndag 21.april var en spennende dag. Da hadde Døves 
menighet i Møre, Volsdalen menighet og fotballklubben AaFK 
et flott samarbeid. 
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Trosopplæringsmedarbeider  
Døves menighet Stavanger 

og det sør-vestenfjeldske distriktet 
50% stilling 

Vil du jobbe med visuell trosopplæring for 
barn og unge? Vil du være med å videreut-
vikle dette arbeidet sammen med dyktige 
og engasjerte unge ledere? 

 
Det er spennende å la norsk tegnspråk, døv 
kultur og visuell kommunikasjon få prege 
trosopplæringen. Den visuelle trosopplæ-
ringen åpner opp for mange interessante 
pedagogiske muligheter, og det døvekirke-
lige miljøet gir rom for faglig og personlig 
utvikling.— Interessert? 
 

Ta kontakt med:  
Leif Hadland (sokneprest) 928 31 358  
Randi Myklebust (kateket) 901 71 013 
Hege R. Lønning (koordinator TRO): 
 952 09 906 eller   
bildetlf. 0406060564@t-meeting.com 
Søknadsfrist . mars 
2013  
 
Se www.kirkejobb.no Oslo 
bispedømme for fullstendig 
utlysningstekst og andre opp-

Norge rundt

Skådalentreff

Lørdag 8. juni inviteres tidligere elever og ansatte ved Skådalen 
skole til fest. Klokken 12 er det åpent hus på skolen, da er også 
familie av elever og ansatte velkommen. Det blir salg av kaker, 
ka�e og brus. Det blir omvisning på skolen og �orbjørn Johan 
Sander vil kåsere om skolens historie. 
Om kvelden er det fest på Clarion Hotel Royal Christiania med 
aldersgrense 18 år. Der blir det også åpent sosialt samvær fredag 
7. juni om kvelden.
Arrangementskomiteen, som består av Jo Arve Furland, Ina 
Braadland Flugstad, Maja Sanne, Espen Ruud, Eline Bruland, 
Cathrine Nebbenes Vangstuen, Hanne Enerhaugen og Ma-
rianne Rasmussen Kolvik, har fått en gunstig tilbudspris på 
dette hotellet, send bestilling til hotellets hjemmeside og oppgi 
referanse nr. 420080. 
Mer informasjon og påmeldingsskjema �nner man på www.
aadak.net/skole/reg

Foreningen CODA-Norge skal arrangere et ungdomskurs på Ål 
folkehøyskole og kurssenter helgen 12.-14. april 2013. 
Hvis du er hørende, har en eller to hørselshemmede foreldre, er 
over 15 år, men fremdeles ung, så er dette noe for deg. 
Gå inn på nett-
sidene www.
coda-norge.no for 
informasjon og 
påmelding. 
Frist for påmelding 
er 20. mars.

Ungdomskurs for Codaer

Felleslegatet for Døve  

Du kan søke om støtte.

Ta kontakt med:

Hans Kr. Hønsvall,
postboks 192,

3201 SANDEFJORD.

www.felleslegatet.no
E-post: hans.honsvall@sande�ordbredband.net

Søknadsfrist 15. mars 2013.

l.

Søknadsfrist 15. mai

Østenfjelske distrikt
Dåp:
17.02.13: Benjamin Elias 
Kristiansen Ottesen, Sandar 
Menighet
01.04.13: Isabella Christin 
SjødalJensen, Holmsbu kirke
Vielse:
23.02.13: Camilla Vigrestad 
og Asbjørn Grødem, Slagen 
Kirke
Begravelse:
15.02.13: Gunn Kari Vas
botn, Tanum Kirke

Sør-vestenfjelske distrikt
Dåp 
17.02: Magnus Kvitvær 
Nordmo 

Det vestenfjelske distrikt
BERGEN
Gravlagt:
22. mars 2013: 
Erling Magne Buanes

MØRE
Begravelser:
16.januar 2013: 
Emil Gelstenli i Vestnes kirke
6.februar 2013: 
Magny Gjelstenli i Fiksdal 
kirke

Det nordenfjelske distrikt
TRONDHEIM
Gravlagt:
7. mars 2013: Lademoen 
kapell: Sverre Skarsbakk
Døpte:
21. april 2013: Døvekirken i 
Trondheim: Jonny Tomassen
 
TROMSØ
Konfirmerte:
28. april 2013: Døvekirken i 
Tromsø: Christine Pedersen

Kirkelige handlinger

Døves Blad retter:
I forrige nummer av DB hadde vi en artikkel om det møtet 
ungdomsgruppen 
i Oslo Døvekirke 
hadde med deltaker
ne i TVprogrammet 
”Ingen grenser”.
Dessverre var ikke 
bildet som skulle 
illustrere artikkelen, 
kommet fram til re
daksjonen. Derfor 
viser vi det her:
Fra venstre: Marianne R. Kolvik, Bjarte Bø Sande og 
Birgit Lovise Røkkum Skarstein.

Hva skjer når Tromsø blir 
egen menighet 1. juni?
Når en ny menighet opprettes, skjer det en hel del ting 
av formell karakter.
• Menighetsutvalget blir menighetsråd.
 * Et menighetsråd er i motsetning til et menighetsut

valg det som kalles en juridisk person. Det betyr at man 
får eget organisasjonsnummer og blir bl.a. arbeidsgiver 
for soknets ansatte. 

• Den lokale presten blir sokneprest (døveprest).
 * En kapellan er tjenestemessig underlagt en sokne

prest, mens en sokneprest (døveprest) står direkte 
under prosten.

• Menigheten synliggjøres i Den norske kirkes statistik
ker på selvstendig grunnlag.

Det kanskje mest synlige for døvemenighetenes ved
kommende, er at menigheten får sine egne hjemmesider. 
Arbeidet med å lage hjemmesider for Døves menighet i 
Tromsø er allerede påbegynt, og sidene skal være klare 
samme dag som menigheten opprettes, nemlig 1. juni. 
Der vil man finne kontaktinformasjon, aktivitetskalender 
og mange andre nyttige opplysninger om menighetens 
virksomhet. Adressen til hjemmesidene blir: 

www.dovekirken.no/tromso
Redaksjonen i Døves Blad gratulerer døvemiljøet i våre 
to nordligste fylker og ønsker den nye menigheten Guds 
rike velsignelse over arbeidet.
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2. gangs utlysning:

Ledig 100% stilling som daglig leder 
i Det nordenfjelske distrikt
Døve oppfordres til å søke

DØVEKIRKENES FELLESRÅD
Døvekirken er en del av Den norske kirke. Den består av fem døvemenigheter spredt rundt om i landet. Fra 1. juni 2013 
blir Tromsø egen menighet. Døvemenighetene er samlet under Døvekirkenes fellesråd og døveprostiet, og er organisert 
under Oslo bispedømme. Tegnspråk er arbeidsspråket i døvemenighetene.

Døves menighet i Trondheim og Tromsø - Det Nordenfjelske distrikt
Døves menighet i Trondheim og Tromsø dekker Det nordenfjelske distrikt som er Sør og Nord Trøndelag, Nordland, 
Troms og Finnmark. I Trondheim og Tromsø har vi egne døvekirker. Både i Trondheim og Tromsø er det et aktivt me
nighetsarbeid med gudstjenester, trosopplæring og diakonalt og kateketisk arbeid for voksne og eldre. Det drives også 
et aktivt arbeid rettet mot mindre døvemiljøer utenom de største byene. Staben i Trondheim består av daglig leder, 2 
døveprester, døvekateket, kirketjener/vaktmester og organist. I Tromsø er det døveprest og kirketjener/renholder. Ar
beidsoppgavene som daglig leder skal ivaretas både i Trondheim og i Tromsø.

Stillingen som daglig leder i Det nordenfjelske distrikt i 100 % er ledig fra 1. juni 2013

Arbeidsoppgaver
 Ledelse av den daglige virksomheten i menighetene i samarbeid med sokneprestene i distriktet
 Sekretær og saksbehandler for menighetsrådene
 Regnskaps og budsjettansvar
 Personalansvar
 Medlemsregistrering og føring av Ekirkebok 
 Drift og vedlikehold av kirkene
 Følge opp Den norske kirkes og Døvekirkens planer 
 Arbeidsoppgaver knyttet til kirkevergen

Kvalifikasjoner
 3årig høyskoleutdanning innenfor relevante fag
 Evne til strategisk ledelse og oppfølging av menighetenes planer
 Ha god kjennskap til IT
 Personlig egnethet og gode samarbeidsevner
 Kjennskap til og medlemskap i Den norske kirke
 Krav til kompetanse i norsk tegnspråk og kunnskap om døvesamfunnet
 Det gis tilbud om høyskoleutdanning i tegnspråk 60 studiepoeng 

Vi tilbyr
 Variert arbeidshverdag
 Bedriftshelsetjeneste
 Pensjonsordning i KLP
 Lønn etter KAs avtaleverk

Arbeidsspråket er norsk tegnspråk, og det gis kontinuerlig opplæring i tegnspråk. Døve oppfordres til å søke. 
Daglig leder vil ha kontor i Trondheim.

Søknad med CV og attester sendes Døvekirkenes fellesråd, Fagerborggt 12, 0360 OSLO innen 1. juni 2013.

Har du spørsmål? Ta kontakt med kirkeverge Tor Einar Lie (41 42 13 41/ kirkevergen@dovekirken.no) eller 
døveprest Per Walle (95 86 75 64 / per.walle@dovekirken.no).
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  KALENDER 
Gudstjenester i Oslo
Søndag 19. mai: Høytidsgudstje
neste i Oslo Døvekirke kl. 11.00
Søndag 02. juni: Gudstjeneste i 
Oslo Døvekirke kl. 11.00
Søndag 09. juni: Felles sanseguds
tjeneste i Nordstrand Kirke kl. 11.00
Søndag 16. juni: Gudstjeneste i 
Oslo Døvekirke kl. 11.00
Søndag 30. juni: Gudstjeneste i 
Oslo Døvekirke kl. 11.00
Søndag 11. august: Gudstjeneste i 
Oslo Døvekirke kl. 11.00
Søndag 25. august: Gudstjeneste på 
CSS kl. 12.00
Søndag 8. september: Gudstjeneste i 
Oslo Døvekirke kl. 11.00

Andre aktiviteter 
i Østenfjelske distrikt
Åpent hus i Oslo Døvekirke kl. 
11.30–13.30 annenhver torsdag 
(like ukenumre) hele sommeren 
bortsett fra torsdag 13. juni. Da er 
vi på tur til Sandefjord. Se egen 
annonse!

Kafé i Oslo Døvekirke kl. 14–18 
annenhver torsdag (ulike ukenumre) 
hele sommeren.

Hyggetreff i Storhamar Kirke ons
dag 29. mai kl. 11.00–13.30.
Hyggetreff i Storhamar Kirke ons
dag 28. august kl. 11.00–13.30.

Følg med hva som skjer, i kalen
deren på www.dovekirken.no/oslo. 
Der vil du finne programmet for 
høsten etter hvert som det blir klart.

Andre aktiviteter 
i Sandefjord
Søndag 26. mai kl. 13–18: Åpent 
hus med middagsservering, Sandar 
menighetshus.

Torsdag 12. september kl. 18: Te
makveld i Landstadsenteret, Storgt. 
20.

Søndag 15. september kl. 13–18: 
Åpent hus med middagsservering, 
Sandar menighetshus.

Gudstjenester i Sandefjord
Søndag 26. mai: Gudstjeneste i St. 
Olavs Kapell kl. 14.00
Søndag 15. september: Gudstjeneste 
i St. Olavs Kapell kl. 14.00

Søndagsskole 
i Sandar menighetshus, Sandefjord 
(4–10 år):
Søndag 26. mai kl. 13.30
Søndag 15. september kl. 13.30

Gudstjenester  
i resten av distriktet
Mandag 20. mai: Høytidsgudstje
neste i Hamardomen, Domkirkeod
den, Hamar kl. 11.00

Søndag 14. juni: Gudstjeneste kl. 
11.00. Sted ikke bestemt ennå. Følg 
med i kalenderen på hjemmesidene.
Mandag 29. juli: Olsokgudstjeneste 
i Skedsmo Kirke kl. 18.00

Søndag 22. september: Døves dag. 
Gudstjeneste kl. 11.00. Sted ikke 
bestemt ennå. Følg med i kalende
ren på hjemmesidene.

Sør-vestenfjelske distrikt
Gudstjeneste Birkenes kirke
Birkeland 02.06. kl. 11.00
Døvekirkens Fellesmøte
Påmelding til kirkelunsj på folke
høyskolen

16.06. kl. 11.00
Gudstjeneste i Døvekirken 
 Stavanger

30.06 kl. 10.00
Menighetstur til Egersund
Gudstjeneste i Bakkebø kirke 
kl. 12.00

Åpen kirke hver tirsdag gjennom 
hele sommeren
Kl. 11.00–13.00

Gudstjenester 
i Bergen døvekirke
5. mai kl 11                                                     
17. mai kl 08            (andakt og  
  flaggheis)     
19. mai kl 11            (1. pinsedag)                 
26. mai kl 11                                                  
16. juni kl 11             hagefest                          

Døves menighet i Møre
Gudstjenester og arrangementer:

Tirsdag 7.mai, kl.17–20: 
Åpen Kirke i Molde Domkirke; 
Lunsjrom og kapell på kirkens nord
side. Dessuten prat, mat, tombola 
og lystenning. Dessuten prat, mat, 
tombola og lystenning.
Onsdag 22.mai, kl.11–14: 
Åpen kirke i Volsdalen menighets
hus. Dessuten prat, mat, tombola og 
lystenning.
Fre.24.Søn.26.mai: Menighetstur 
til Frøya. Gudstjeneste på turen.
Søndag 16.juni, kl.11: Gudstjeneste i 
Volsdalen kirke. Nattverd. Volsdalen 
barnekor er med. 
Sommerfest etter gudstjenesten med 
grilling og kirkekaffe.
Onsdag 19.juni, kl.11–14: 

Åpen kirke i Volsdalen menighets
hus. Dessuten prat, mat, tombola og 
lystenning.

Fre.23.-Søn.25.august: 
Døvestevne for Vestenfjelske 
Døvedistrikt i Måløy. Mer informa
sjon kommer på epost, nettsider, 
m.m.

Søndag 1.september, kl.11: 
Gudstjeneste i Volsdalen kirke. 
Nattverd. Kirkekaffe.

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

18. august kl 11                                            
1. september kl 11                                     

I juli blir det andakt / kort guds-
tjeneste hver torsdag kl 18. 
Etterpå blir det sosialt samvær med 
vafler og kaffe.

Andre gudstjenester
23. juni kl 11: Gudstjeneste i Haus 
kirke ved Tom S. Tomren og Lars 
Hana. Grilling i prestegårdshagen 
etter gudstjenesten.

Tur med Åpent hus 13. juni 2013 går til 

 

Tomaskirken i Andebu, verdens første sansekirke. 

Vi vil også se på huset som skal bli døvekirke i Sandefjord. 

Program for dagen: 

09.15: Oppmøte ved Hotell Opera, Oslo 
09.30: Avreise med buss 
11.30: Sandefjord 
12.30: Avreise til Andebu 
13.00: omvisning i Tomaskirken i Andebu 

Etter hvert drar vi videre, men hvor lang tid vi vil bruke på Andebu, bestemmer vi der. 
Vi spiser middag på veien hjem og satser på å være hjemme ved 18-tiden. Det blir 
kaffe og frukt og noe ekstra på bussen. 

Egenandel kr. 200,-. 

Hjertelig velkommen.   

(Håper mange fra Vestfold slutter seg til, og vi kjører jo forbi Drammen. Gi beskjed 
om noen vil bli plukket opp i Asker, Drammen, Nykirke eller Sem.) 

Påmelding til diakon Randi Andresen, e-post: randi.andresen@dovekirken.no, sms: 
90 05 08 69 innen 6. juni. 

Døvekirken i Tromsø 
August: 
9.  11. Samiske kirkedager på Mo, 
Tolket gudstjenester
18 Gudstjeneste Myre kirke kl 
11.00
20 Menighetsrådsmøte kl 16.30
25. Gudstjeneste Døvekirken i 
Tromsø kl 13.00  Nattverd Mid
dagsservering
29 Åpen kirke Tromsø døvekirke 
kl 18.00

September:
12. Åpen kirke Døvekirken i 
Tromsø kl 18
17 Menighetsrådsmøte Tromsø 
døvekirke kl 16.30
24 Gudstjenesteverksted Tromsø 
døvekirke kl 18.00
29. Gudstjeneste, Døvekirken i 
Tromsø  kl. 13.00 Nattverd Mid
dagsservering 
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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 48 04 95 01
erik.gjengedal@dovekirken.no 

helle Radmann Larsen, 
daglig leder
Tlf direkte 73 51 60 77 
Mobiltelefon 91 73 09 25
doves.menighet.trondheim 
@dovekirken.no
Johan Fjellestad, kirketjener
Teksttelefon 74 82 74 69
Anne Marie Sødal, døvekateket
Tlf direkte 73 52 90 56 
Mobiltelefon 90 64 46 65
anne.marie.sodal@dovekirken.no

DøvES MENigh, NORD-NORgE

www.dovekirken.no/tromso  
(f.o.m. 01.06.2013) 
Tromsø Døvekirke, Jadevegen 10, 
9022 Krokelvdalen

Arne Lundqvist, døveprest 
 Mobiltelefon: 99 16 69 40  
arne.lundqvist@dovekirken.no

Sonja Skogvoll
Mobiltelefon 92 04 61 39
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 90 05 08 69
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 45 26 99 49
Bildetlf.: 0406340341@meeting.se
dmitry.katsnelson@dovekirken.no

øystein Bang, organist
Mobiltelefon 92 83 85 74
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 98 49 09 19
oliapapalexiou@yahoo.no 

DøvES MENighEt, vEStFOLD

http://www.dovekirken.no/oslo/
event/dolink/famid/322014. 
terje J. Johnsen, seniorprest
Mobiltelefon 92 83 13 58
terje.j.johnsen@dovekirken.no

Eyolf Berg, 
fung. menighetssekretær
Mobiltelefon 91 17 65 37
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

trosopplærer-stillingen er ledig
Se annonse annet sted i bladet

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  97 42 73 25

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  90 85 82 12
michael.hoffmann@dovekirken.no

hege R. Lønning, 
 trosopplæringskoordinator 
Telefon tolk 23 33 43 20
Mobiltelefon  95 20 99 06
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  91 35 07 76
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

www.dovekirken.no/tromso
(f.o.m. 01.06.2013)

Følg med på
www.dovekirken.no
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Døves menighet i Bergen har hatt fokus på Afrika i 
vår. Først en misjonssamling med fokus på Kame-
run 8. mars. Da hadde menigheten besøk av Amos 
Ounsoubo som er rektor ved døveskolen i Ngaoundere 
nord i Kamerun. Gjennom prosjektet som ble startet 
av tidligere døveprest Tom Sverre Tomren, får nå 34 
døve elever undervisning på tegnspråk. 

Tidligere fantes det intet skoletilbud for døve i 
regionen. Det var tankevekkende og interessant å 
se bilder fra Kamerun. 

Hvis prosjektet skal fortsette, må det samles inn 
midler, for 2013 må det samles inn 82.000 kr. Den 
som vil støtte prosjektet kan betale inn til Det 

Fokus på Afrika

Returadresse:
Døves Blad
Boks 2305 Hansaparken
5828 BERGEN

 norske Misjonsselskaps konto 8220.02.85030 og 
merke innbetalingen med prosjekt nr 621 498.

Tirsdag 19. mars var menighetsrådets leder Nabai 
Kauppinen, gjest på tirsdagskafeen i døvekirken. 
Han er fra Eritrea, er finsk statsborger og har jobbet 
som misjonær i Tanzania. 

Hans historie gjorde inntrykk, og understreket 
også hvor viktig døveskolene er for døves situasjon 
i Afrika.  

Slik understreket han viktigheten av prosjektet i 
Kamerun gjennom sin egen historie fra en annen 
del av Afrika.

Av Lars Hana


