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Av Katja M. Eidesen, stud. theol. v/ MF

Velsignelse
Under Fellesmøte var jeg heldig å ha prekenen, 
som jeg nå har gjort om til andakt til Døves Blad. 
Jeg er heldig som fikk lov å ha muligheten til å 
øve på å preke nå som jeg er teologistudent – el-
ler prestestudent. Prekenen hadde ”Velsignelse” 
som tema. Andakten er litt forkortet og tilpasset til 
bladet. 

Ordet velsignelse har tre betydninger

1. Å ta i mot velsignelse for å unngå forbannelse

2. Glede, lykke

3. Godkjenning, tillatelse

Jeg selv har hatt ulike opplevelser med ordet 
velsignelse. Da jeg var yngre, ca. 13–15 år syn-
tes jeg gudstjenestene var kjedelig og lange. 
Jeg forsto ikke budskapet, og alt var samme 
greia. Så hver gang jeg så at presten sa ”Herren 
velsigne dere,” tenkte jeg: ”Å, nå er det endelig 
ferdig.” Men etter som jeg ble eldre og forsto 
budskapet og begynte å få glede av gudstjenes-
tene, er det blitt sånn at når presten sier ”Her-
ren velsigne dere,” gir det meg god og varm 
følelse at gudstjenesten er ferdig og at det har 
vært en fin opplevelse, og at vi er sammen for å 
høre Guds ord. 

Det var en gang en venn lå på sykehuset, og jeg 
var der på besøk. Bestemora hans var der også, 
og vi hadde en fin stund sammen. Da beste-
mora dro derfra, sa hun: ”Gud velsigner deg!” 
Jeg ble rørt. Det var hennes måte å si at hun er 
glad i barnebarnet sitt, og at han er ikke alene. 
Det varmet hjertet mitt da jeg så det. 

Når jeg tenker på noen av fortellingene i 

 Bibelen, som for eksempel nattverden, da Jesus 
vasket føttene til sine disipler og delte ut brød 
og vin. Når jeg leser fortellingene, tenker jeg at 
det var Jesu måte å si at han velsignet dem. Å 
ta i mot nattverd renser oss fra syndene våre, 
men vi kan også tenke på at på den måte blir vi 
også velsignet av Gud. Dette er min tolkning. 

Når jeg søker på ordet velsigne i Bibelen.no, får 
jeg 73 treff. Det er ikke et ord man bruker så 
rent få ganger. I Bibelen velsignet Gud Abraham 
slik at slekten hans skulle bli stor, og Abraham 
var ikke den eneste Gud har velsignet i Bibelen. 
Vi hører også en fortelling om at en mann lette 
etter lammet sitt og ikke ga opp før han fant 
det. Han følte seg heldig som klarte å finne det 
siste og til slutt å ha alle 100 samlet igjen. 

Å være velsignet kan også bety at vi er heldige. 
Vi som bor i Norge, har mange som beskytter 
oss, tar vare på oss, og vi har tak over hodet; 
vi har mat på bordet, og, som i dag, vi er her 
sammen. 

Vi er også heldige som har Døvekirken å gå til. 
Vi har dere som sitter her og er her sammen 
for Døvekirken. Vi er heldige som har Fellesråd, 
Fellesmøte, LUD og mange ulike styrer innen 
Døvekirken. Og det viktigste er at vi er heldige 
som kan kommunisere sammen på et vakkert 
språk, tegnspråk! 

Velsignelse er Guds ja til livene våre. At vi lever 
i dag, at dere sitter der og ser på hva jeg sier, er 
Guds ja til at dere skal leve livet. Og alle er like 
viktige i hans øyne, både store og små. 

Andakten kan du også se på tegnspråk på www.dovekirken.no  
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Lykke til med et nytt
skole- og studieår!

Nå er det høst!   

Vi husker alle fra vår barndom og ungdom at høsten med nytt skoleår ofte var 
knyttet til spesielle følelser. Og mange i vårt miljø har sterke fortellinger om hva 
det betydde å gå en ny høst i møte, om glede, forventning og ofte om savn.

Før var det slik at barn og unge normalt måtte reise langt for å komme til 
døve skolene. Nå er det ofte ikke slik lenger, men for hørselshemmede og døve 
studenter er det slik at mange må reise langt for å studere. 

Når vi møter studenter denne høsten, kan vi kanskje vise litt ekstra omtanke 
for dem? Kanskje kan du invitere til en samtale og kanskje til en gudstjeneste 
eller et arrangement i din døvekirke?

I dette nummeret av Døves Blad møter vi noen studenter. En av dem er Katja 
Eidesen som dere ser på forsiden på dette bladet, og som har skrevet andakten 
som står på side 2. Hun ønsker å bli prest i Døvekirken. Så flott!   

Mange har bedt til Gud gjennom mange år om at også døve skal kunne få arbeid 
i Døvekirken. Nå ser vi at flere og flere studerer, og at døve også blir ansatt i 
Døvekirken. Senest i sommer ble Nabai Kauppinen ansatt som trosopplærer i 
Døves menighet i Stavanger og Berit Øyen Støyva som daglig leder i Døves 
menighet i Trondheim. Nå kan vi glede oss over at vi har døve i de fleste stil
lingstyper i Døvekirken.

Det er fint at det er flere hørselshemmede og døve som nå studerer teologi, 
kristendom og andre fag som gjør at de kan søke på stillinger i kirken. Mange 
av dem kan fortelle at noen har sett dem og oppmuntret dem til å studere, og 
de kan fortelle om hva som gjorde at de valgte akkurat dette studiet. 

Mange av dem er aktive i Døvekirken som frivillige, og kanskje vi bør være 
frimodige og spørre dem om å stille opp slik de får gode praksiserfaringer, og 
vi får gode opplevelser? Katja ble spurt om å holde preken under gudstjenesten 
på Døvekirkenes Fellesmøte i juni i år. Hun svarte ja og fremførte en fantastisk 
preken i Birkeland kirke. I sommer ble teologistudent Lisa Lind spurt om å 
være liturg i Skedsmo kirke utenfor Oslo på olsokgudstjenesten der – og det 
ble også bra, som dere kan lese om i dette nummeret av DB. 

Vi er alle glade for å bli sett og for at noen sier noe hyggelig til oss. Slik er det 
å være menneske! Og slik er det også for skolebarn og for studenter. 

En god høst trenger vi alle. Og når du møter et barn, en ungdom eller en student, 
så si: ”Hei, hvordan går det med deg?”

Da kan du glede deg til svaret du får, og så kan du også ta dem med deg i dine 
tanker og i dine bønner. Lykke til og god høst!

Roar Bredvei, døveprost

Lederen kan du også se på tegnspråk på www.dovekirken.no 
fra 1. september.
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Samtidig med Døvekirkenes Fellesmøte hadde ungdommene sitt eget Ungdommens landsmøte. 
Her ser vi dem i en dramatisering på søndagens gudstjeneste.

Døvekirkenes fellesmøte
– andakter og gudstjenester

10. juni hadde vi en inspirasjonssam
ling for studenter i kirkelige fag i Dø
vekirken i Oslo. Studentene møttes 
for å dele erfaringer som studenter, og 

Michael Hoffmann (rådgiver hos døveprosten), Siv H. Elstad (prostiprest og veileder for 
studentene), Liv Heidi Pedersen (student på MF), Marianne R. Kolvik (student på MF), Lisa 
Lind (student på TF), Katja M. Eidesen (student på MF), Hege R. Lønning (trosopplærings-
koordinator og student på MF), Roar Bredvei (døveprost). 

Inspirasjonssamling
for studenter i Oslo

Av trosopplæringskoordinator Hege R. Lønning 
og døveprost Roar Bredvei

Av døveprost Roar Bredvei
Foto: Petter Pettersen

for å møte noen av som har spesielt 
ansvar for rekruttering i Døvekirken. 
Målet var at studentene skulle få in
formasjon om hva Døvekirken kan 

tilby studentene, og at vi skulle få 
informasjon om deres forventninger 
til oss. Døvekirken har over lang tid 
kunnet tilby veiledning og praksis, 
og vi ønsker også at studenter deltar 
på samlinger og kurs i Døvekirken. 
Dessuten er det selvfølgelig mulighe
ter for vikariater, og etter hvert ønsker 
vi også at studentene søker stillinger 
i Døvekirken. 
Det er en klar målsetting å ansette 
flere hørselshemmede og døve i alle 
stillingskategorier i Døvekirken.  
I dette bladet ser dere en henvisnings
annonse til to stillinger som blir lyst 
ut i Døvekirken i høst, der vi ønsker 
at døve søker. Hovedpoenget med 
samlingen var å vise at Døvekirken 
hele tiden er der for studentene og kan 
tilby veiledning og samtaler i løpet 
av studiene.

ger under gudstjenesten fra årets Fel
lesmøte. Og som forsiden minner oss 
om, hadde også en ungdom, Katja, 
prekenen på gudstjenesten.  

Takk til alle som hadde gjort et godt 
arbeid både med forberedelser og 
gjennomføring av andakter og guds
tjenester under årets Fellesmøte. 

Det var særlig døveprest Leif Hadland 
i Stavanger, poesimedarbeider Karl 
Fredrik Robertsen fra Oslo og kirketje
ner David Frazer fra Oslo Døve kirke 
som hadde hovedansvaret.

Og også takk til mange fra Kristian
sand, Stavanger og hele landet som 
bidro med poesi, dans og mye annet, 
og til Nabai Kauppinen og Lars Hana 
som sa JA på kort varsel til å stille 
opp som vikarer for andre på hver 
sin andakt.

Det viktigste som skjer når vi samles i 
Døvekirken, er å møte hverandre og å 
møte Gud. Derfor er bønner, andakter 

og gudstjenester viktige programpos
ter på Fellesmøtet. Her ser dere et 
glimt fra ungdommenes dramatiserin
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Tekst: kirkeverge Tor Einar Lie
Foto: Petter Pettersen

Døvekirkenes fellesråd har ansatt Berit 
Øyen Støyva som daglig leder i døve
menighetene i Trondheim og Tromsø. 
Hun starter 1. oktober
Berit er godt kjent med Døvekirken og 
dens organisasjon. Hun har vært leder 
for menighetsutvalget i Agder som hun 
var med å starte opp i 1993. Hun har 
også vært menighetsutvalgenes faste 
representant i Fellesrådet og delegat på 
mange fellemøter. Hun kom ofte med 
gode forslag på vanskelige saker, både 
i Fellesrådet og på fellesmøtene Flere 
ganger er hun blitt valgt til dirigent/
møteleder på Døvekirkenes fellesmøte, 
en oppgave hun har gjennomført med 
stil og klokskap.
Alle som har arbeidet sammen med 
Berit, ser at hun får ting unna. Hun 
har stor arbeidskapasitet og er god til å 
finne løsninger – og hun utviser en høy 
grad av lojalitet til både Døvekirken og 
sine medarbeidere.

Berit kommer fra stilling som regn
skapssekretær på Sørlandets Sykehus 

Berit Øyen Støyva - ny daglig leder 
i Det Nordenfjelske distrikt

Nabai Kauppinen - ny trosopplærer 
i Stavanger etter Helen Pedersen

i Kristiansand. Hun har sin utdanning 
innen økonomi og regnskap fra dist
riktshøyskolen, foruten utdanning fra 
Lærehøyskolen og Misjonshøyskolen 
i Stavanger.
Berit er født og oppvokst i Kristian
sund, men har i mange bodd i Kristian
sand. Når hun nå flytter til Trondheim, 
kommer hun også mye nærmere fami
lien i Kristiansund. Og med seg har hun 

også sin mann Arvid som også er godt 
kjent i Døvekirken. 

Vi ønsker Berit velkommen i stillingen 
som daglig leder. Vi er glad for at hun 
sa ja til tilbudet. Vi vil be Gud om vel
signelse i jobben og at hun vil trives i 
stabene i Trondheim og Tromsø, og i 
teamet sammen med kirkevergen og de 
tre andre daglige lederne.

Av døveprost Roar Bredvei

Mange i Døvekirken kjenner Nabai 
Kauppinen. I mange år har han vær 
menighetsrådsleder i Bergen. 

Han har vært opptatt av at Døve skal 
føle seg hjemme i Døvekirken, og 
at tegnspråket og uttrykksformen i 
Døve kirkens gudstjenester og samlin
ger skal være levende og inspirerende 
for alle generasjoner. 

Han har selv ofte deltatt i gudstjenes
ter og andre samlinger med sitt vakre 
tegnspråk i poesi og bibelfortellinger. 
Mange gledet seg over hans andakt 
på fellesmøtet på Birkeland, der han 
stilte opp på kort varsel som vikar. 

Nabai ble før sommeren ansatt som 
trosopplæringsmedarbeider i Stavan
ger av Oslo bispedømmeråd.

Nabai har mye erfaring med kirke
lig arbeid for barn og unge fra tiden 
som misjonær i Afrika og Finland. 
Han har også fått med seg mye ver
difull erfaring på Konows senter og 
i menigheten i Bergen, både som 
menighetsrådsleder og som vikar for 
kirketjener.

Vi ønsker Nabai velkommen til nye 
oppgaver i Døvekirken som trosopp
lærer i Stavanger!
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Gudstjenesten – et visuelt språk

Veien og retningen
Av Per Walle

Mange går pilegrimsvand
ring, ikke like mye som i 
middelalderen riktignok, 
da nær en tredel av be
folkningen stadig var på 
vandring mot et av de store 
pilegrims målene. Pile g
rimsvandring er å gjøre 
troen sin visuell og konkret. 
Du har en vei å gå, og du 
har en forventning eller et 
mål som du går mot, og 
underveis må du stoppe og 
hvile, sove og spise.

Veien og vandringen
Dette har mange likhets
trekk med hvordan vi ten
ker oss en gudstjeneste. Når 
prosesjonen kommer inn i 
kirken og går fram mot al
teret, så er det pilegrimene 
– hver og en av oss – som 
kommer inn fra livets lange 
vandring og finner hvile, 
trøst og nye krefter. Hele 
gudstjenesten er bygget 
opp av visuelle symboler 
som troen vår skal trekkes 
mot. Inne i kirken fører en 

vei mellom benkeradene 
og fram til alteret. Når jeg 
går på den veien, går jeg på 
veien mot målet – et møte 
med Gud. Når jeg går den 
veien, blir jeg holdet fast i 
troen på Jesus. 

Reisen og målet
I mange kirker, f.eks. døve
kirken i Trondheim, henger 
det et skip i taket. Det er 
også et symbol på at vi er 
underveis. Vi seiler på det 
store farefulle havet, og vi 

skal i havn. Vår Mester 
er med oss, han som truet 
storm og bølger på Ge
nesaretsjøen og tok sine 
disipler trygt med i land. 
Vi kan gjerne kalle det for 
kirkeskipet. De døpte er 
om bord og vi kan kjenne 
fellesskap med den red
ningen disiplene opplevde 
sammen med Jesus. 
Kirkeskipet – selve kir
kerommet vårt har jo fått 
det navnet. Når vi sitter i 
kikebenken og ser fram

over, er vi som reisende. 
Vi ser framover mot alteret 
og samtidig østover. Det er 
derfra hver ny dag kom
mer til oss. I den retningen 
ser vi også mot lyset fra 
påskedag og enda lenger 
fram den dagen alt skal bli 
nytt. Våre øyne er rettet 
mot Gud som skaper hver 
dag ny, og som en dag skal 
gjøre alt nytt. 

Nattverden
Framme i kirken feier vi 
nattverd – av og til kneler 
vi ved alterringen, og av og 
til står vi i rekke og tar imot 
brød og vin. Det er måltidet 
underveis, der Jesus blir ett 
med oss. Men det også en 
forsmak på det store fel
lesskap og den store fest 
i Guds himmel. Vi holder 
fast på det håpet og vi 
visualiserer det når det er 
nattverd. 
Vi er på vei – og det er 
mange veier – når de går 
innom kirkene ser vi også 
vår åndelige vei og vårt 
tros mål  

Inngangsprosesjon på historisk grunn; Mariakirken i Gamlebyen i Oslo var utgangspunkt for pilegrims-
leden til Nidaros.

Østerrikske barn på pilegrimsvandring.
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*Sagt i 1938 av Kārlis Ulmanis, 
latvisk politiker og statsleder, 
senere sitert av flere, bl.a. av den 
amerikanske presidenten John F. 
Kennedy.

Hva vil vi med virksom
heten vår i det arbeidsåret 
som ligger foran? 
I det Sørvestenfjelske dis
trikt er virksomheten kon
sentrert om de tre byene 
Stavanger, Kristiansand 
og Haugesund. Og alle tre 
stedene vil fokus være på 
å bygge fellesskap, større 
fellesskap og bedre fel
lesskap. 
Vi opplever å være i et godt 
fellesskap på mange arena
er – sammen med familie 
og venner, på fotballbanen, 
puben, arbeidsplassen og 
mange andre steder hvor 
vi ferdes. Det er ofte det 
gode sosiale fellesskapet 

Bygge fellesskap!

som gjør at vi trekkes mot 
ulike miljøer. Få liker å 
se fotballkamp alene, og 
mange har oppgitt ”dårlig 
miljø” som en viktig grunn 
til å skifte jobb. 
I menighetene har vi et 
kristent fellesskap som er 
gitt oss av Gud – det vil 
si et fellesskap i Kristus 
Vi lever våre liv der vi er, 
våre kristne liv. Det kristne 
fellesskapet blir på en måte 
som et fellesskap i felles
skapete, et usynlig bånd 
som binder oss sammen på 
tvers av kulturelle, språk
lige og geografiske skiller. 
Vi er ikke bare kristne i 
kirken, heldigvis. Vi er det 

over alt, og vi er det hele 
tiden.
Når vi snakker om å ”bygge 
fellesskap”, så snakker vi 
ikke om å bygge det fel
lesskapet i Kristus, som 
allerede er der. Vi snakker 
mer om å bygge menighe
ten som et sted hvor vi får 
leve dette fellesskapet på 
en god måte – et sted hvor 
det er godt å være, et sted 
hvor vi er til for hverandre, 
styrker hverandre og hjel
per hverandre. Menigheten 
bør ikke være et sted hvor 
noen få betjener de mange, 
men et sted hvor vi alle 
tjener hverandre.
Frivillighet blir en viktig 
sak for oss her på SørVest
landet. Ansatte og frivillige 
skal sammen bygge felles
skap. Vi gleder oss over å 
ha ”fullt ansattlag” på plass 
igjen fra august, med Nabai 
Kauppinen som ny trosopp
læringsmedarbeider. Og vi 
gleder oss over at det litt 
etter litt blir flere frivillige 
som tar ansvar for konkrete 
oppgaver i menighetene.
Menigheten er også et ar
beidsfellesskap. ”Ikke spør 
hva menigheten kan gjøre 

Den 30. juli kunne leserne 
av Romerikes Blad lese på 
2 sidere om feiring av St. 
Olav med internasjonalt og 
tegnspråklig vri i Skedsmo 
kirke. Både døveprest Siv 
Eldstad, diakon Randi An
dresen og danser Olga Pa

Tekst Leif Hadland, foto Petter Pettersen

for deg, men hva du kan 
gjøre for menigheten.” Med 
en omskriving av det kjente 
sitatet*  har vi satt ord på 
det vi ønsker skal være et 
ideal i menighetene. Hvis 
flere stiller det spørsmålet, 
vil menighetene bli enda 
bedre fellesskap for enda 
flere tegnspråkbrukere i 
alle aldre.
Vi ønsker å bygge et diako
nalt fellesskap hvor men
nesker får oppleve at kirken 
er aller nærmest når de 
trenger den mest, et felles
skap hvor vi alle som lem
mer på Kristi legeme, får 
dele av hans store kjærlig
het og vise kristen omsorg 
i praksis – og får noe å ta 
med oss ut i hverdagen. Det 
kristne fellesskapet skal få 
prege oss i alle de andre fel
lesskap hvor vi lever våre 
liv – våre kristne liv. Slik 
blir vi velsignet – og kan 
bli til velsignelse.

Teologistudent Lisa Lind – 
som prest i Skedsmo kirke

Tekst: Michael Hoffmann 
Bilde: Øystein Tronslie Drabløs, Romerikes Blad (©)

Teologistudent Lisa Lind i aksjon som liturg og poesimedarbeider

palexiou fra Døvekirken 
i Oslo var med på denne 
feiringen.  Men det var en 
av de døve studentene, Lisa 
Lind, som var både liturg 
og poesimedarbeider denne 
dagen. 
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I skrivende stund sitter vi på YMCAfestivalen i Praha, 
og det er fredag. YMCA er engelsk for KFUM, og det er 
YMCA Europe som er arrangør. Værgudene er ikke snille 
i dag, for det regner, lyner, og Tor med hammeren jobber 
aktivt med å smelle slik at flere blir døve for en stund. 
Men likevel sitter vi her og smiler over alle opplevelsene 
vi har hatt i løpet av festivalen. 
Dagen før festivalen begynte med at vi viste våre morgen
tryner på Gardermoen klokka 06.30. Dagen var endelig 
kommet da vi skulle dra til Praha. Noen hadde sommer
fugler, mens noen kanskje hadde flaggermus! Spente var 
vi alle sammen. Reisen gikk strålende, og vi sjekket inn 
på Hostel Strahov hvor alle nordmenn og en del andre 
skulle bo. Så var det full fart til byen for å spise deilig 
mat på Hard Rock Cafe, og for noen var det første gang 
de besøkte denne kjeden – og det var stort! Ellers brukte 
vi en del tid på shopping.
Søndag 4. august startet festivalen. Det begynte bra, men 
så kom det en kraftig storm med masse regn, lyn og tor
den. Da greiner og trær falt ned og mange telt og utstyr 
også føk omkring, valgte arrangørene å utsette festivalen 
til kl. 17 dagen etter. Dermed ble det ekstra tid til shop

ping, og flere poser ble med oss med hjem til hostellet. 
Vi håper at alle får plass til alt i bagene sine! 
Uka gikk ellers til forskjellige workshops. Noen valgte 
yoga hvor en mann sa at han skulle vise ulike nivåer i 
forbindelse med dette, men vi tror nok han tulla med oss 
for det var ikke akkurat lett! Beina skulle i alle retninger, 
og det var knapt noen som klarte det. Det var likevel artig! 
Andre valgte drama, og det var kjempe gøy! Så valgte de 
også dansing med en gruppe fra Sibir, og de var med på 
oppvisning etterpå. Skikkelig flinke ble de på den korte 
tiden! Noen var med i en workshop der de lærte ulike 
norske leker. Jammen ble det noen blåmerker og litt skade 
på dem som var med, men de synes det var lærerikt og 
morsomt – bra med modige ungdommer som meldte seg 
på ulike workshops. Ellers gikk tida til å bli kjent med 
nye folk, flørte litt, måltider eller å kjøpe pannekaker eller 
is fra de forskjellige kaféene. Om kveldene var det mye 
program fra storscenen med talentshow, teaterstykke, 
masse sanger og ulike filmer. Dessuten var det ”Good 
day news” som var kjempegøy, der vi fikk ulike nyheter 
om hva som skjer ute i verden.  De fleste nyhetene var 
så teite at man bare måtte le. 

 Flotte opplevelser i Tsjekkia! 
YMCA-festival i Praha, 
4.-10.august: 

Tekst: Katja Eidesen, Linda Veronica Steinsbø og Minh Hung Lu. Foto: Odd Erling Vik Nordbrønd og Anne Marie Sødal.
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Et viktig tema på festivalen var ”Stop poverty”. KFUK
KFUM har et prosjekt om å stoppe fattigdom innen 2030, 
og dette må vi alle støtte. Gå inn på www.stoppoverty.
com og signer kampanjen om du er enig! 
Onsdagen var bydag der det var 4 ulike poster. Én post var 
utsikt over hele den vakre byen fra Petríntårnet (et mini 
Eiffeltårn). Her var det også mulig å besøke en labyrint 
med mange speil – veldig morsomt. En post med utsikt 
fra den andre siden av byen handlet om Praha før og etter 
kommunismens fall i 1989. Én post handlet om YMCAs 
historie i Praha og Tsjekkia, og den siste posten handlet 
om å besøke et YMCAsenter for barne og ungdoms
arbeid. Det var bare to tøffinger som gjennomførte alle 
postene, og det var Andrea og Odd Erling. Bra gjort! De 
andre av oss tok bare én post, og det var den med utsikt 
og speilrommet. Til sist møtte alle de 5000 deltakerne på 
en plass i sentrum og feiret at YMCA Europe akkurat den 
dagen fylte 40 år! Gratulerer til YMCA Europa! 
Vi var altså en gruppe på 10 personer fra Døvekirken. 
Det er jo få i en menge på 5000 personer, hvorav 800 var 
norske. Det er en festival som nok treffer hørende best, 

ettersom det er mye musikk og typiske ting for hørende. 
Men likevel var det mye vi kunne være med på, som 
for eksempel teater, masse dans som vi kunne se på og 
være med på mens de sang, og forskjellige aktiviteter i 
workshops. Det var også ulike prosjekter hvor det ble 
fortalt om hvordan YMCA virkelig har forandret livet til 
folk rundt omkring i verden. 
Selv om vi er døve, koste vi oss på festivalen. Det har 
vært en opplevelse å være med, og vi kan se tilbake på 
uken med et smil selv om det også kan være slitsomt 
undervis. Det er første gang en døv gruppe har deltatt 
på festivalen. Dette var den tredje festivalen YMCA har 
hatt i Europa, og vi håper at flere døve er med om 5 år, 
også fra andre land. Vi traff en fyr fra USA, som kunne 
amerikansk tegnspråk, og det var artig! Så det er synd at 
det ikke er flere som kan tegnspråk. Vi er glade at vi lærte 
å danse YMCAdansen under Fellesmøtet i Lillesand i 
slutten av mai! 
På avslutningskvelden fikk gruppen vår fokus fra scenen, 
så alle 5000 tusen sa hei og hadde stille applaus for oss 
og tolkene Silje og RuthBente. 

 Flotte opplevelser i Tsjekkia! 
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Når vi samles til gudstjeneste i døve
menighetene, hvem er vi? Da tenker 
jeg ikke på hvem som faktisk er til 
stede, men på vår selvforståelse. 
Den er uttrykt i kirkens trosbekjen
nelse. Vi har flere trosbekjennelser 
som på forskjellig måte viser vår 
tro. Den mest kjente er den apos
toliske som brukes i gudstjenesten. 
En mer utførlig bekjennelse er Den 
augsburgske trosbekjennelsen. Den 
ble skrevet av Martin Luther og Phi
lipp Melanchthon i 1530. Der sies 
det hva kirken er, i artikkel 7 og 8: 
Det [vil] alltid forbli én hellig kirke. 
Men kirken er forsamlingen av de 
hellige, der evangeliet blir lært rent 
og sakramentene forvaltet rett. Og til 
sann enhet i kirken er det nok å være 
enig om evangeliets lære og om for-
valtningen av sakramentene. Men det 
er ikke nødvendig at det alle steder 
er ensartede menneskelige overleve-
ringer eller skikker eller seremonier 
som er fastsatt av mennesker. Som 
Paulus sier: "Én tro, én dåp, én Gud 
og alles Far osv."
Kirken er én. Likevel er den gjen
nom historien blitt til forskjellige 
kirkesamfunn. Dette har historisk og 
teologisk bakgrunn. Det er mer enn 
bare praktiske ordninger. Men når vi 
tilhører en lokal kirke, så er vi også 
en del av det verdensvide kristne 
fellesskapet.
 Vi i døvemenighetene er en del 
av Den norske kirke. Når vi sier 
”døvekirken” er det ikke et eget 
kirkesamfunn, men som en del av 
det som før populært ble kalt for 
”statskirken”. Så det kan være mer 
presist å si døves menighet; da får vi 
fram at vi er menigheter på linje med 
andre menigheter. Forskjellen ligger 
i språket. For vi trenger alle kirke på 
vårt eget språk. Tegnspråket binder 
oss sammen. 
For at menigheten skal være hel, 
må alles erfaringer klinge med: døv, 
hørende, utviklingshemmet, barn, 
eldre, syke osv.  Kirken er felles

skapet av alle døpte. I sitt første brev 
til menigheten i Korint sier Paulus 
det slik i kapitel 12: Slik kroppen er 
én selv om den har mange lemmer, 
og alle lemmene utgjør én kropp 
enda de er mange, slik er det også 
med Kristus (vers 12). Dere er Kristi 
kropp, og hver av dere et lem på ham 
(vers 27).
Vi har tenkt praktisk om dette i døves 
menighet i Bergen. Derfor har vi tenkt 
at alle grupper i menigheten bør så 
langt det er mulig, være med i menig
hetsrådet: døve, døvblitte, døvblinde, 
foreldre til døve barn osv.
Våre forskjeller er ikke truende. Vi 

HVEM ER VI?
Av døveprest Lars Hana.

er et fellesskap hvor vi trenger hver
andre, slik Paulus har uttrykt det i 1. 
Korinterbrev i sitatet over. På denne 
bakgrunn kan vi sammen bygge 
menigheter der tegnspråk er en felles
nevner, men hvor vi også tar på alvor 
at vi ”døve” ikke er én gruppe, men 
mange forskjellige mennesker.
En slik tenkning hindrer også at 
vi blir en getto, eller en sekt. Vi er 
menigheter i Den norske kirke. Den 
nors ke kirke trenger oss for at alle er
faringer skal klinge med. Og vi tren
ger Den norske kirke for å synliggjøre 
at vi er en del av noe enda større: den 
verdensvide kristne kirke.

Den 10.–12.mai gjennomførte årets 
LiV’ere den siste kurshelgen før 
praksisperioden begynner. Kurset 
ble holdt på Tjellholmen leirsted, 
et flott sted i skjærgården på Hva
ler. Det ble et spennende kurs med 
tema som lederskap, samarbeid, 
sjelesorg og gudstjenesteverksted 
på den idylliske, lille øya mellom 
Fredrikstad og svenskegrensen. 
Deltakerne, Rebecca Park Hansen, 
Jonas Vestengen, Sara Kaspersen og 
Sondre Uteng Olsen, ga samstemt 
uttrykk for at det hadde vært en 

LiV-helg på Tjellholmen
Av Øyvind Aspen

super helg. 
Sondre fikk forresten kursbeviset 
for fullført LiVkurs etter ha gjen
nomført denne helgen. Aller siste 
kurshelg for denne LiVgjengen blir 
Praha neste år.
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5. – 9. Juni i år arrangerte 
vi Nordisk konferanse for 
kirkelige medarbeidere. 
Denne konferansen blir 
arrangert hvert annet år på 
rundgang i alle de nordiske 
land.  Dette er en fagkon
feranse for å lære av hver
andre og for å utvikle oss 
som kirkelige medarbei
dere i Døvekirkene i Norge.  
Hovedforedragsholdere var 
døveprest Sabine Fries  fra 
Berlin og rektor Stig Læg
dene fra Kirkelig utdan
ningssenter i Nord (KUN).  
Sabine snakket om formid

Nordisk konferanse i Tromsø
Tekst: døveprost Roar Bredvei, foto: Michael Hoffmann

ling av tro til barn og unge 
og deres identitet som døve 
og troende.* Stig hadde 
foredrag om utfordringene 
det er for døve på samme 
måte som Samer å være en 
del av Den norske kirken.  
Etter foredragene var det 
spennende samtaler. 
Tromsø viste seg fra sin 
aller beste side, med sol 
og blå himmel alle dagene.  
Konferansen ble arrangert i 
Tromsø Døvekirke og hver 
morgen begynte vi med 
gudstjeneste på tegnspråk 
ledet av de ulike land på 
sitt eget tegnspråk. Dø
veprest Arne Lundqvist, 
kirketjener Sonja Skogvoll 

og rådgiver Michael Hoff
mann la til rette for gode 
dager i Tromsø.
Konferansespråket var den
ne gangen internasjonalt 
tegnspråk, som forkortes 
ISL, og konferansen ble 
innledet med et kortkurs i 
ISL ved Siv Mittet fra Høy
skolen i SørTrøndelag.  De 
norske deltakerne hadde 
fått en dags opplæring av 
henne i ISL på Høyskolen 
i SørTrøndelag i april for å 
være godt forberedt.
Den ene natten etter den 
and re med midnattssol 
gjorde et fantastisk inn
trykk på alle tilreisende, og 
både solen, bad i fjorden, 
fellesskapet og foredragene 
ga alle gode impulser til tje
nesten i de ulike nordiske 
land.  Mange kjenner seg 
alene i tjenesten; derfor er 
det fint å komme sammen.
Neste internasjonale kon

Alle deltakere på konferansen samlet ved midnatt i midnattssol.

Siv Mittet

Stig LægdeneSabine Fries

feranse er allerede 22.–26
.09.2014 i Nürnberg i Tysk
land, og neste Nordiske 
konferanse er i Finland 
sommeren 2015.  Kan
skje du vil være med neste 
gang?

*Se Sabine Fries' foredrag på 
http://www.dovekirken.no/event/dolink/famid/368693!
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neste med nattverd på gjestebrygga 
ved ”Sjøblomsten”, forrettet av døve
prestene Odd Erling Vik Nordbrønd 
og Erik Gjengedal. To fra Døves 
menighet i Bergen, daglig leder Guri 
Kaland Sværen og trosopplærer Ann 
Karin Voldsund, som var med på tu
ren, deltok også i gudstjenesten. 
Det var flott vær og fantastisk på 
Mausundvær. Vi satt ute på kaia. Før 
hjemturen fikk vi smake fiskesuppe 
med loff. En fra stedet orienterte litt 
om Mausund. Den består av mange 
øyer som er bundet sammen med 
broer. Mausundvær er et levende og 
sjarmerende fiskevær og den største 
av øyene i øyrekka. Her er det skole 
med svømmebasseng, butikk og flere 
overnattingssteder, 270 innbyggere. 
Den ligger ytterst i Trondheimsleia 
med Storhavet som nærmeste nabo. 
Noen fra Trondheim sto igjen på kaia 

Menighetstur til Frøya 24.–26. mai
Tekst: Eva Hansen og Synnøve Trondsen. Foto: Leander Johansen

Døves menigheter i Møre 
og Trondheim arrangerte 
felles tur til de ville og 
vakre øyene på Frøya. Fra 
Trøndelag var vi litt over 
30 stykker som kom med 
bil og minibuss til Frøya. 
Fra Dyrøy tok vi ferge 
til Mausundvær der vi 
overnattet, fordelt på to 
steder, ”Sjøblomsten” og 
”Den muntre matros”. 
Vi på ”Matrosen” kjørte 
fram til ”hytta” og spiste 
kveldsmat med hyggelig 
sosialt samvær før vi la 
oss og sove.

Lørdag spiste vi frokost og møtte de 
døve fra Ålesund. Vi kjente noen, 
ikke alle. Videre dro vi til Sistranda 
på Frøya for å ta en kaffepause, og 
fikk fortalt litt om historien. Så kjørte 
vi mot Titran som ligger helt vest mot 
havgapet. Den dagen var det sykkel
løp rundt Frøya. På veien var mange 
syklister, og vi måtte være forsiktig 
og stoppe ofte, men det gikk bra 
frem til Titran, et gammelt kirkested 
med et nydelig lite kapell. Det var 
fint inne med mye symboler. Her 
fortalte kirketjeneren om det gamle 
bedehuset som ble bygd etter en lo
kal pengeinnsamling. Bygningen var 
opprinnelig helt åttekantet. Senere ble 
bedehuset ombygd til kapell. Ved 50
årsmarkeringen etter Titranulykken i 
1899 ble det reist en bauta ved kapel
let, der navnene til de 140 omkomne 
er inngravert. 

Etterpå gikk vi ut og la ned krans 
til minne om de omkomne fiskerne. 
Døve fra Ålesund og Trondheim 
menigheter spleiset på kransen. Ute 
kunne vi også se Norges høyeste fyr, 
Sletringen fyr som er 45 meter høyt 
og ligger helt ute mot havet i vest. 
Deretter kjørte vi til Titran brygge der 
farfar til Magne Gaustad drev butikk. 
Den er nå omgjort til kafé. Det henger 
et bilde av Magnes farfar der, og lik
heten mellom de to er slående! Flott 
å se den gamle kaféen! Vi spiste kake 
og drakk kaffe før vi returnerte til 
middag og dessert på ”Sjøblomsten”, 
med god prat og påfølgende sosialt 
samvær i dagligstua. Vi hygget oss 
med underholdning, bl.a. spørsmål og 
svar og litt konkurranse – spennende. 
Etterpå dro vi fra ”Matrosen” tilbake 
til ”hytta”.
Søndag ble det holdt friluftsgudstje
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VOLONTØR = FRIVILLIG 
ARBEIDER PÅ MADAGASKAR

Tekst: Terje J. Johnsen
Foto: Michael Hoffmann

Linda Veronica Steinsbø 
reiser til Madagaskar den 
27. august for å være vo
lontør på Døveskolen i 
Antsirabe i 3 måneder.
Linda Veronica har lang 
erfaring som ungdomsleder 
i Døvekirken og er med i 
LUD. Hun skal arbeide på 
skolen (FOFAMA  med 
over døve 200 elever) og 
være med på undervisning 
og fritidsaktiviteter. 
Nedenfor kan du finne 
Skype og epostadresse 
til Linda Veronica. Det er 
hyggelig å få en hilsen fra 
venner i Norge.
Lykke til med tiden som 
volontør, Linda Veronica!
Sammen med Lind Vero
nica reiser Reidunn Dahl 
(som har bodd 19 år på 
Madagaskar). Hun snakker 
gassisk, er kjent med kul
turen, men har også jobbet 
ved Stavanger offentlige 
skole for døve piker og med 
døve innvandrere og flykt
ninger på Johannes voksen

opplæring i Stavanger. Hun 
kan derfor kommunisere 
på tegnspråk. Reidunn er 
pensjonist, men reiser til 
Madagaskar så ofte som 
mulig, som pensjonistvo
lontør.
La oss støtte Linda Vero
nica og Reidunn og be for 
dem og deres arbeid!

Linda Veronica:
Epost:  sweet_amyy@hot
mail.com
Skype:  linzy_89

Reidunn Dahl: 
Epost:  
reidunndahl@lyse.net

Sommer og 
gudstjeneste i Bergen

Tekst: Lars Hana. Foto: Trygve Stabrun

Hver torsdag i juli var 
det andakt eller kort 
kveldsgudstjeneste i 
Bergen døvekirke. Slik 
har det vært i over ti 
år. Denne måten å or
ganisere sommeren på 
er godkjent av Oslo 
biskop.
Grunnen til at vi har 
gudstjenester om tors
dagen om sommeren, 
er at det kom så få til 
søndagsgudstjeneste
ne. Og i juli avvikler 
Bergen døvesenter sin 
sommerferie og stenger 
dørene. Resten av året skjer 
det noe i døvesenteret hver 
torsdagskveld. Det betyr 
at på torsdagene i juli er 
det behov for en alternativ 
samlingsplass. Da syntes 
vi det var en god ide å 
legge en kort gudstjenes
te til denne dagen. Etter 
gudstjenesten har vi sosialt 
samvær med kaffe og noe å 
bite i. Det har fungert godt, 
fremmøtet er bedre enn ved 
søndagsgudstjenester, og 
det kommer også noen etter 
at gudstjenesten er slutt, for 
å treffe andre døve. 
Gudstjenestene på disse 
torsdagskveldene er litt 
enklere enn ellers. Ofte 
er det nattverd; torsdagen 
er innstiftelsesdagen for 
nattverden. Men vi følger 
menigheten sin nye ordning 
for gudstjeneste. Menig
hetens gudstjenesteutvalg 
har arbeidet med dette fra 
mai 2012, og slik ligget litt 
foran det som ellers er gjort 
i vår sammenheng, uten 
at det er noen motsetning 
i det. Den nye ordningen 

er slik at vi bruker sam
lingsbønn i begynnelsen av 
gudstjenesten, at vi har be
stemt plassering av synds
bekjennelsen, og at leddene 
i nattverden nå kommer i en 
annen rekkefølge enn før, 
for å nevne noe.
Gudstjenesteutvalget har 
bestått av organist Geir Ove 
Misje, døveprestene Tryg
ve Sæthre Stabrun (leder) 
og Lars Hana (delvis per
misjon), Nabai Kaupinnen 
(menighetsrådets leder), 
Torill Zahl og Kari Skå
levik. Etter flere møter og 
grundig arbeid ble det sendt 
inn forslag til ny grunnord
ning for gudstjenesten. 
Denne skal godkjennes av 
biskopen. 
Nå ser vi fram til det vi
dere arbeidet i samarbeid 
med prosjektgruppen for 
gudstjenestereformen i 
døveprostiet. Gjennom 
dette arbeider vi for målene 
til gudstjenestereformen 
i Den norske kirke, en 
gudstjeneste som er lokal, 
som er fleksibel, og som 
involverer.

og så de andre dra av sted med ferja. Vi måtte vente til 
neste ferge for å komme med. Den dro innom Sula, yt
terst i havet, før den tok oss tilbake. Den omveien var en 
ekstra bonus for oss i det flotte turværet.
I det hele tatt fikk vi oppleve to strålende dager! Takk for 
et fint arrangement!
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  KALENDER 

A
S

RAGNHILD THORSHEIM KRISTING

Vi kan hjelpe med rådgivning/
tilrettelegging ved begravelser/bisettelser

HELE DØGNET

Tlf. 55 27 28 29GRAVFERDSHJELPEN
Hagerupsvei 32x, 5093 BERGEN

Døveprostiet kommer til å lyse ut  
stillinger som skal lede  

trosopplæringen i Trondheim & 
Oslo (begge 100%) 

Vil du jobbe med  barn og unge? Vil du være med og 
videreutvikle det pedagogiske og kirkelige tilbudet i Dø-
vekirken? 
 

Det er spennende å la norsk tegnspråk og døvekultur få prege 
trosopplæringen. Trosopplæringen i Døvekirken åpner opp for 
mange muligheter. Døvekirken gir rom for personlig og faglig  
utvikling med tilbud om kirkefaglig og tegnspråklig utdanning 
med studiepoeng. 
 

Kan det være noe for deg?  
 

Følg med på www.kirkejobb.no, Oslo bispedømme, for 
fullstendig utlysningstekst og andre opplysninger! 
 

Spørsmål? Ta kontakt med trosopplæringskoordinator 
Hege R. Lønning SMS 95 20 99 06 eller døveprost Roar 
Bredvei mobil 90 85 82 12! 
Utlysningen kommer snart! Grip sjansen!  

Gudstjenester i Oslo
Søndag 8. september: 
Gudstjeneste kl. 11.00
Søndag 29. september: 
Gudstjeneste kl. 11.00
Søndag 13. oktober: 
Familegudstjeneste kl. 11.00. Kon
firmantpresentasjon og Barnas Dag
Søndag 27. oktober: 
Gudstjeneste kl. 11.00
Søndag 03. november: 
Allehelgensgudstjeneste kl. 18.00

Gudstjenester  
i resten av distriktet
Søndag 22. september kl. 11.00. 
Døves Dag. Sted ikke bestemt. Følg 
med på aktivitetskalenderen på 
www.dovekirken.no/oslo.

Andre aktiviteter 
i Østenfjelske distrikt
Åpent hus i Oslo Døvekirke kl. 
11.30–13.30 annenhver torsdag 
(like ukenumre).
Kafé i Oslo Døvekirke kl. 14–18 
annenhver torsdag (ulike uke
numre).
Hyggetreff i Storhamar Kirke siste 
onsdag i måneden kl. 11.00–13.30.
Følg med hva som skjer, i kalende
ren på www.dovekirken.no/oslo.

Ungdomsklubben 
i Oslo Døvekirke
Høstprogrammet er ikke klart ennå, 
så følg med i aktivitetskalenderen 
på www.dovekirken.no/oslo for å 
holde deg oppdatert.

Gudstjenester i Sandefjord
Søndag 15. september: 
Gudstjeneste i St. Olavs Kapell kl. 
14.00
Søndag 13. oktober: 
Gudstjeneste i St. Olavs Kapell kl. 
14.00

Andre aktiviteter 
i Sandefjord
Torsdag 12. september kl. 18: 
Temakveld i Landstadsenteret, 
Storgt. 20.
Søndag 15. september kl. 13–18: 
Åpent hus med middagsservering, 
Sandar menighetshus.

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

Søndagsskole
i Sandar menighetshus, Sandefjord 
(4–10 år):
Søndag 15. september kl. 13.30
Søndag 13. oktober kl. 13.30

Gudstjenester 
i Bergen døvekirke
18. august kl 11  
1. september kl 11 
15. september kl 11
29. september kl 11
13. oktober kl 11 
27. oktober kl 11
3. november kl 18 
17. november kl 11

Onsdag 4. desember kl 18: 
opptak TV gudstjeneste

Andre kirker
Gudstjeneste i Florø kirke 
15. september kl 11  

Åpen kirke er andakt og lys
tenning i døvekirken kl 10.30 
de dagene det er seniortreff på 
Bergen Døvesenter. Velkommen.

Konows Senter
Andaktene på KONOWS SEN
TER er åpne for alle.
Velkommen følgende torsdager 
kl 12: 
22. august, nattverd
5. september  
19. september  
3. oktober  
17. oktober  
31. oktober  
14. november  
28. november  

TIRSDAGSKAFE
i Bergen Døvekirke tirsdager 
kl 11
17.september 
15. oktober 
26. november
ANDAKT – BEVERTNING – 
PROGRAM
NB! Endringer kan forekomme, 
så følg med på www.dovekir
ken.no/bergen for å holde deg 
oppdatert!

Døves menighet i Møre
Gudstjenester og arrangementer:
Søndag 1.september, kl.11: 
Gudstjeneste i Volsdalen kirke. 
Nattverd. Kirkekaffe.
Onsdag 25.september, kl.11-14: 
Åpen Kirke i Volsdalen menighets
hus. Velkommen til prat, mat og lys
tenning. Ta gjerne med en gevinst.
Søndag 29.september, kl.11: 
Gudstjeneste i Bremsnes kirke på 
Averøya. Kirkemiddag etterpå, tro
lig i Øksenvågen.
Søndag 13.oktober, kl.11: 
Gudstjeneste i Volsdalen kirke. 
Nattverd. Kirkekaffe.
Tirsdag 12.november, kl.17-20: 
Åpen Kirke i Molde Domkirkes 
lunsjrom og kapell. Velkommen til 
prat, mat og lystenning. Ta gjerne 
med en gevinst.
Søndag 17.november, kl.11: 
Gudstjeneste i Volsdalen kirke. 
Nattverd. Kirkekaffe.
Onsdag 27.november, kl.11-14: 
Åpen Kirke i Volsdalen menighets
hus. Velkommen til prat, mat og lys
tenning. Ta gjerne med en gevinst.

Søndag 2.desember, kl.11: 
Gudstjeneste i Volsdalen kirke. 
Nattverd. Kirkekaffe.
Adventsverksted for små og store.

Døvekirken i Tromsø
Søndag 29. september: 
Gudstjeneste i Tromsø Døvekirke 
kl. 13

Andre aktiviteter i Tromsø
Torsdag 12. september: 
Åpen kirke i Døvekirken kl. 18
Tirsdag 24. september: 
Gudstjenesteverksted i Døvekirken 
kl. 18
Det kan forekomme endringer i 
programmet. Følg derfor med på 
aktivitetskalenderen på www.dove
kirken.no/tromso.

Det vestenfjelske distrikt
BERGEN
Vigde:
LillBeate Ulstein og Are 
Libnau
Viet i Os kyrkje 27.07.13

MØRE
Gravlagt:
Kari Marie Myrhol, Hjørund
fjord Kyrkje 2. august 2013

Kirkelige handlinger
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Veronica Voldsund Troland, kir-
ketjener/poesimedarbeider
SMS  90 87 74 37
veronica.voldsund@dovekirken.no

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
Mobiltelefon 95 07 83 62
Faks: 70 16 53 39
odd.erling.nordbrond@
dovekirken.no

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

Berit øyen Støyva, daglig leder
SMS  91 16 26 36
berit.oyen.stoyva@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 

Johan Fjellestad, kirketjener
Teksttelefon 74 82 74 69

DøVES MENighET, TROMSø

www.dovekirken.no/tromso  
Tromsø Døvekirke, Jadevegen 10, 
9022 Krokelvdalen
Telefon 77 61 53 03
doves.menighet.tromso@
dovekirken.no

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

Sonja Skogvoll
SMS 92 04 61 39
sonja.skogvoll@kirken.tromso.no

STiFTELSEN SigNO

Døveprest: 
Marco Kanehl
Mobiltelefon 90 23 73 01
marco.kanehl@signo.no

SMS 99 09 04 01
Bildetlf.: 0406748080@t-meeting.se
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 
(Slutter 30.09.13)
Teksttelefon  23 33 43 30
SMS:      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
SMS 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
SMS 45 26 99 49
Bildetlf.: 0406340341@meeting.se
dmitry.katsnelson@dovekirken.no

øystein Bang, organist
(Permisjon)

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 Og TELEMARK

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
Mobiltelefon 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
Mobiltelefon 90 17 10 13
randi.myklebust@dovekirken.no

Nabai Kauppinen, trosopplærer
SMS: 99 88 44 49
nabai.kauppinen@dovekirken.no

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

Bjørn Jerstad,  
vaktmester/kirketjener
SMS 97 03 68 66

Arnstein Overøye, liturgisk leder
SMS 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
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
Mobiltelefon 97 42 73 25

Ann-Karin Voldsund, 
trosopplærer
Mobiltelefon 98 81 10 30
ann.k.voldsund@dovekirken.no

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
SMS  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
Mobiltelefon 41 42 13 41
kirkevergen@dovekirken.no

Dmitry Katsnelson, konsulent
SMS 45 26 99 49
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.

Camilla høiberg, daglig leder
Telefon tolk 23 33 43 20

   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

Følg med på
www.dovekirken.no



B-BLAD

31. mai til 2. juni 2013 var det fullt liv på Birkeland Fol-
kehøgskole.  Venner og folk som ble venner i løpet av 
helga, traff hverandre, og alle var blide og fornøyde. 
Døvekirkenes Fellesmøte var på Birkeland denne hel-
gen.  Blant deltakerne var det også en gruppe på åtte 
ungdommer fra ulike steder i Norge, som skulle ha sitt 
eget fellesmøte, Ungdommens Landsmøte. På denne 
måten får også ungdommene lov til å prege de voksnes 
fellesmøte på ulike måter. 
Lørdagen hadde vi en time med fellesmøtedeltakerne. 
Det ble en fin og spennende reise i både nåtid og fortid. 
Ved å fortelle litt om hvordan det er å være ungdom 
i dag, tok vi med de voksne med inn i vår virkelighet, 
og de selv fortalt hvordan det var å være ungdom da 
de selv var unge. Vi fikk et innblikk i hvor viktig leirer, 
sosialt fellesskap og samhold var den gangen, og det 
burde også være viktig i dag. Vi ser at dette er noe vi 
må jobbe med. 
Og i mens de andre hadde sitt fellesmøte øvde vi ung-
dommene til gudstjenesten på søndag. Vi hadde fått 
ansvar for trosbekjennelsen og en tekstlesning, pluss 
et dramastykke om hvor viktig det er at vi ikke lar noen 
være alene. Søndag kom, og ungdommene gjorde en 
kjempefin innsats, alle sammen. Det var god flyt og 
sammenheng i det som ble framført, og det var flott 

Ungdommens Landsmøte 2013

Returadresse:
Døves Blad
Boks 2305 Hansaparken
5828 BERGEN

å se på. Det er godt å se 
at ungdommer får lov til 
å være med på å forme 
gudstjenesten, og vi håper 
at det blir slik flere ganger 
framover. 
Ellers gikk helgen med til 
gode mat, båttur fra Kris-
tiansand til Lillesand og 
flere biljardrunder, samt 
masse latter og prat. 
Jeg gleder meg til neste 
Ungdommens Landsmøte 
og håper de som var med, 
blir med også neste gang, 
og at det komme flere nye. 
Dette er noe jeg anbefaler 
ungdommer å bli med på! 

Tekst: Katja M. Eidesen - Bilder: Petter Pettersen

Tekst: Katja M. Eidesen. Bilder: Petter Pettersen


