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ANDAKT Av PerWalle

Frels oss fra det onde

Kirkene har også gjort mange feil opp gjen-
nom historien – undertrykkelse av kvin-
ner; den har skaffet seg rikdommer og ikke 
hjulpet de fattige; den har støttet konger og 
herskere og glemt å ta de svakes parti. I vår 
tid er mange blitt opprørt over at prester 
har begått seksuelle overgrep mot barn. Kir-
ken har mange feil – både den katolske og 
den lutherske. 

Fristelser
Fordi vi stadig fristes til å gjøre det onde, 
ber vi i Fader Vår ”La oss ikke komme i fris-
telse, men frels oss fra det onde.” Før het 
det ”Led oss ikke inn i fristelse.” Mange syn-
tes det var rart om Gud skulle lede noen til 
fristelse, for Gud vil vel det motsatte? Han 
vil vel hjelpe oss ut av fristelsen. De gangene 
vi leser om at Jesus ble fristet, heter det at 
Djevelen fristet ham. ”Ingen som blir fristet, 
må si ’Det er Gud som frister meg.’ For 
Gud fristes ikke av det onde, og selv frister 
han ingen. Alle blir fristet av sitt eget begjær, 
som lokker og drar,” står det i Jakobs brev 
kap. 1,13–14.  

Vårt eller Guds ansvar?
Guds ønske for oss er at vi sier nei til fris-
telsen. Gud er ikke likegyldig, men vil at vi 
mennesker tar på alvor å si ja til det gode. 
Men Gud kan ikke leve våre liv; Gud kan 
ikke bestemme for meg eller for andre. Det 
må vi selv gjøre. Våre politikere må velge 

det gode.  Våre ledere i kirke og samfunn 
og forretningsliv må vise vei til det som er 
godt for alle. Vi må velge miljøvennlig for å 
berge miljøet. Vi som er rike i verden, må 
velge moderasjon for at alle skal få nok. Den 
som spør om Gud tar ansvar, har kanskje 
ikke skjønt hvilket ansvar vi mennesker har 
fått av Gud. Vi har fått ansvar for hverandre. 
Det er opp til oss hva som skal skje med vår 
jord.

En seier over Den onde
Men dermed er ikke alt sagt. Kampen mot 
det onde er nemlig ikke bare en kamp for 
bedre moral og bedre livsførsel. I påsken 
kjempet Jesus en kamp på liv og død mot 
Den onde. I all sin råskap møtte Jesus svik, 
urettferdighet, pine, smerte og til sist en 
smertefull død. Jesus visste hele tiden at det 
var Den onde som stod bak. Påsken er for-
tellingen om den nakne råskap. Men påsken 
er også fortellingen om at døden og Djeve-
len er overvunnet. Den sterkeste makt i ver-
den er Guds seier over døden da Jesus stod 
opp fra de døde. Der er vår makt, vår trøst 
og vår glede når vi vil fortsette kampen mot 
det onde og fristelsene. Gud er så visst ikke 
likegyldig. Da hadde Jesus vært død og be-
gravet, og ingen hadde hørt om ham mer. Nå 
lever han med og i oss hver dag når vi skal 
svare Fristeren. Det er ikke lett, men det er 
der livet er. Der er Guds kraft til stede i vår 
svakhet. Der er også håp når alt ser svart ut.

Andakten kan du også se på tegnspråk på www.dovekirken.no  

Kan Gud være god når vi ser at det er så mye ondt i verden?  Hvis Gud er god, hvorfor gjør han ikke noe 
med det onde. Hvorfor griper ikke Gud inn og hindrer krig og vold? Hvordan kan Gud tåle å se at små 
barn lider, mishandles og ikke får mat eller omsorg? Kanskje det ikke er sant at Gud er god? Kanskje Gud 
er likegyldig – han bryr seg rett og slett ikke lenger?



3DøvesBlad1/2014

DøvesBlad
Menighetsblad for

Døvekirkene i Norge

Utkommer med 4 nr. årlig

Ansvarlig utgiver:
Døveprosten i Norge

Fagerborggaten 12, 0360 Oslo

www.dovekirken.no

Frivillig kontingent
Valgfritt beløp, f.eks. kr 150,- pr. år

Konto
3000 17 70124

Adresse for betaling
og abonnement:

Døves Blad
Fagerborggaten 12, 0360 Oslo

Regnskap:
Døveprosten i Norge

Ekspedisjon:
Bedriftstrykkeriet

Ansvarlig redaktør:
Døveprost Roar Bredvei

Redaksjonssekretær:
Eyolf Berg

Mob. 91 17 65 37
E-post: ebe@ebe-data.com

Alt stoff til bladet sendes
redaksjonssekretæren på e-post.

Layout
Andata (post@andata.no)

Frist for stoff til bladet:
15. februar - 1. mai

15. august og 15. november

Annonsepriser:
Kontakt utgiveren

Fagerborggaten 12, 0360 Oslo

Døvemisjonsarbeidet
på Madagaskar

Støtt innsamlingsaksjonen
for døve på Madagaskar

Døvemisjonen
Døvekirken

Fagerborggaten 12, 0360 Oslo

Bankgiro:

6029.09.52959

Forsidebilde: Anders Kjøndal

Vi er "Abrahams barn"!
Mange i Døvekirken og døvemiljøet har sett 
forestillingen ”Abrahams barn”, som også flere steder 
er blitt tolket til tegnspråk. I dette bladet kan dere lese døveprest Per Walle 
sine tanker om forestillingen. 
Vi er Guds barn og slik også ”Abrahams barn”. Og for jøder og muslimer er 
også Abraham deres stamfar. Derfor har vi mye felles, og mye er også forskjel-
lig. Når vi vet hva som er likt, og hva som er forskjellig, er det lettere å ha en 
god dialog. I Norge i dag er det flere og flere døve og hørselshemmede jøder, 
muslimer og kristne som er deler av det samme døvemiljøet.
Og i kirken lærer vi mye om hva som er spesielt for kristendommen, og også 
hva vi har til felles med andre religioner. Når vi går til kirken, kan vi tenke 
spesielt på Abrahams barnebarn, Jakob. Han har på en spesiell måte fylt tegnet 
og ordet ”kirke” med et helt spesielt innhold. 
Hvor kommer ordet ”kirke” fra?  Det kommer fra gammelnorsk, engelsk og 
gresk og betyr ”det som hører Herren til,” eller ”Guds hus”. Og Guds hus på 
hebraisk er ”BETEL”. Ordet Betel er sammensatt av ordet BET som betyr 
hus, og EL som betyr Gud. Og ordet ”Betel” husker vi godt fra bibelhistorien 
om Jakob. 
Som vi husker fra bibelhistorien, var Jakob ute og vandret. Det ble sent på 
kveld, og Jakob la seg til for å sove for natten. I mangel av annet å ha under 
hodet la han hodet på en stein. Og han la seg til å sove. I første Mosebok ka-
pittel 28 kan vi lese:

Da hadde han en drøm: Han så en stige som var reist på jorden, og toppen av 
den nådde til himmelen. Og se, Guds engler gikk opp og gikk ned på den. 
Da sto Herren foran ham. Han sa: ”Jeg er Herren, din far Abrahams og 
Isaks Gud. Se, jeg vil være med deg og bevare deg overalt hvor du går.”
Da våknet Jakob av søvnen og sa: ”Sannelig, Herren er på dette stedet.” 
Han kalte stedet for Betel, Guds Hus. 

Og mye senere bygde kong Salomo tempelet som var deres fremste gudshus 
i Israel. Og vårt gudshus kaller vi for KIRKEN.
Derfor er det så fantastisk å ha kirker vi kan komme til så ofte vi vil. Våre 
døvekirker er åpne kirker vi kan komme til på både hverdag og helg. Der kan 
vi oppleve fellesskap med hverandre, og der samles vi for å møte Gud. I kirken 
opplever vi igjen og igjen at det er en stige som fører oss til Gud, og der Gud 
kommer til oss.
Derfor holder vi av våre kirker. I 2014 vil Oslo biskop Ole Christian vigsle ny 
kirke i Sandefjord, og han vil også delta på 25-årsjubileum for Bergen døvekirke 
14. desember. Og som dere ser på forsiden og inne i dette bladet, har Oslo nye 
døvekirke nylig feiret sitt 40-årsjubileum søndag 2. februar.
Vi gratulerer Oslo, Vestfold og Bergen – og vi feirer og gleder oss over våre 
gudshus!

Døveprost Roar Bredvei

Lederen kan du også se på tegnspråk på www.dovekirken.no

LEDER
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DeafAid takker for gave
Av Marit B. Kolstadbråten, daglig leder - post@deafaid.no

Barna som spiser lunch. Mange får ikke så mye mat hjemme så da er 
det ekstra viktig at de kan spise seg mette på god og næringsrik mat 
i Det grønne huset.

Døve spør Patrick, som er lærer i det grønne huset om de husker navnet mitt og alle svarer "Marit". 

Tusen, tusen takk for gaven på kr. 10.500 fra Skådalen-
festen i juni i fjor. Vi setter stor pris på at dere valgte å gi 
gaven til DeafAid, og pengene går til elevene i det grønne 
huset i Kiberaslummen. 

Pb. 245, 3571 ÅL
Besøksadresse: Torget 6, 3570 ÅL 

Mob: +47 911 23 682. E-post: post@deafaid.no
Web: www.deafaid.org 
Ønsker du å bidra til en bedre framtid for døve barn i 
Afrika? Bli Deaf Aid Venn! Følg oss på Facebook: 
http://www.facebook.com/groups/deafaid/

Vellykket treff for elever og ansatte på 
Skådalen 8. juni 2013

Av Marianne Rasmussen Kolvik - marianne.kolvik@dovekirken.no
Arrangementskomitéen for Skådalen-treffet takker alle 
som var med og gjorde dagen til en fest.
På formiddagen var det åpen dag på Skådalen med salg 
av kaffe og kaker. Hele 300 mennesker var innom i løpet 
av dagen.
Til festmiddagen på Clarion hotell Royal Christiania var 
det påmeldt nesten 200 deltakere. Det var både heltids-, 
deltids- og korttidselever, nåværende så vel som tidligere, 
så aldersspennet var stort. Og det var nåværende og tid-
ligere ansatte, lærere, rektorer, assistenter, miljøpersonal 
osv. Det ble et hyggelig gjensyn med gode venner og med 
folk man kanskje ikke hadde truffet på mange år. Praten 

gikk lett, og det ble mimret mye om tiden på Skådalen. 
På festkvelden ble det også vist bilder fra Skådalens 
historie. Festkomitéen hadde også leid inn fotograf som 
tok bilder både på Skådalen og på festmiddagen. Disse 
fikk man kjøpt på en cd.
Sammen kan vi se tilbake på en minnerik og vellykket 
dag. Igjen takk til alle som var med og gjorde dagen til en 
fest. Og til dere som ikke hadde anledning til å komme: 
Vi savnet dere.
Arrangementet ga et overskudd på hele kr. 10.500 – fra 
salg av kaffe, kaker, brus og cd’er – som ble oversendt 
DeafAid som takker for bidraget et annet sted i dette 
nummeret av Døves Blad.
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Etter voksenjuletrefesten 3. januar har Døvekirken vært 
lukket i en måned. Tre malere har malt tak og vegger i 
kirkerommet, og veggene i menighetssalen, våpenhuset, 
garderoben og entréen. Liv E. Jettestuen, Hege R. Løn-
ning og Irmgard-Ida (Irmi) Wiatzka satt i komiteen som 
planla malingen. Menighetens medlemmer var med å 
bestemme fargen. Malerarbeidet er godkjent av Oslo 
bispedømme. Godkjenningsprosessen ble ledet av først 
Hege R. Lønning og deretter Camilla R. Høiberg. 
 
2. februar var det så duket for åpningsgudstjeneste av den 
nymalte kirken og feiring av kirkens 40-årsjubileum. 

Historisk tilbakeblikk
Søndag 27. januar 1973 ble Døvekirken i Fagerborgga-
ten vigslet av biskop Kaare Støylen, med kronprinsesse 
Sonja til stede. Fungerende hovedprest for døve, Conrad 
Bonnevie-Svendsen sa den gangen: 
”I 80 år har vi holdt til på et sted 
som ikke var laget for oss. Nå flytter 
vi inn i eget hus. Jeg har vært med 
på mange store ting, men dette er det 
største!” Om kirkenøkkelen sa han: 
”Husk at denne nøkkelen er til å åpne 
med, ikke til å lukke med.”

Jubileum og ny begynnelse
2. februar 2014 var kirken igjen full-
satt (nesten). Søndagens evangelie-
tekst var fra Markus’ evangelium kap 
2 om den gangen Jesus talte til folk 
inne i et hus. Fire menn bar da til ham 
en lam mann som lå på en båre. Pga. 
trengselen kunne de ikke komme inn i 
huset, men brøt opp taket og laget en 
åpning hvor de firte den lamme ned 
til Jesus. Jesus anerkjente mennenes 

tro, tilga den lamme hans synder og helbredet ham, så 
han kunne ta båren og gå selv. 

Døveprest Jarl Åge Tjørn talte om lyset som strømmet 
inn i huset gjennom den nye åpningen i taket. ”Vi lever 
alle i vår jordiske virkelighet, og Jesus er den som kom-
mer fra Gud i himmelen og bringer Guds lys til oss.” 
Døveprost Roar Bredvei spurte hva kirke betyr og trakk 
linjene tilbake til historien om da Jakob, i Det gamle 
testamente, sov under åpen himmel med en stein under 
hodet og drømte at en lang stige gikk opp til himmelen 
og Guds engler steg ned og opp på den. Da han våknet 
laget Jakob et alter og kalte stedet Betel. Det betyr Guds 
hus. ”Kirken er Guds hus, og her får vi møte Gud og ta 
imot syndenes tilgivelse”, sa Roar.

Kirken ble malt for å gjøre den lysere og forholdene 
bedre for visuell kommunikasjon. 
Flere bemerket at den visuelle kom-
munikasjonen og kontakten i kirken 
var blitt betydelig bedret.

Til kirkekaffen ble det servert ju-
bileumskake med 40 lys. Etterpå 
hadde Karl Fr. Robertsen en pre-
sentasjon av kirkens historie. Vi vil 
alltid stå i takknemlighetsgjeld til 
dem som var engasjert i arbeidet 
den gang døve kirken ble bygget i 
1973.

Noen av dem var spesielt invitert til 
gudstjenesten; Magnhild Handberg, 
Gunnar Vatn, Jeanne  Mehlum 
og Odd-Inge Schrøder.

40-årsjubileum i nymalt døvekirke
Tekst: Jarl Åge Tjørn - jarl.age.tjoern@dovekirken.no - Foto: Anders Kjøndal
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Av Odd Erling Vik Nordbrønd
odd.erling.nordbrond@dovekirken.no

Årets konfirmantleir ble 
arrangert  29. januar – 
2.februar. I år som i fjor 
var det Sjømannskirken 
som inviterte til samar-
beid. I 2013 var det Ber-
lin og Hamburg som var 
reisemålet, og i år var det 
London.
26 ungdommer (13 konfir-
manter og 13 miniledere) 
pluss voksenledere var 
med. De fleste bodde i den 
ærverdige kirken. Overnat-
tingen var i kirkerommet 
samt andre rom i kirken, 

og bespisningen var i dag-
ligstua. 

Vi hadde daglig flere turer 
med ”tuben”, altså under-
grunnsbanen, så etter hvert 
ble vi vant til hvordan vi 
skulle komme oss fram. Vi 
var på typiske turiststeder 
som ”The eye” og Madame 
Tussauds vokskabinett. Vi 
ruslet rundt på kjente steder 
og i kjente gater. Vi kom 
også til den viktige kirken 
Westminster Abbey, men 
vi hadde ikke beregnet at 
det var dyrt å komme inn, 
så den fikk vi bare sett fra 
utsiden. 

En del av undervisningen 
og samlingene i sjømanns-
kirken var knyttet til mu-
sikalen ”Les Miserables”, 
som vi fikk være med på. 
Alle hadde sett den på 
forhånd med norsk tekst, 
men det ble umulig å få til 
tolking av selve forestil-
lingen. Dette gjorde nok at 
opplevelsen av den flotte 
forestillingen ble redusert 
for de fleste. 

Shopping ble det også tid 
til. Noen synes det var i 
meste laget, mens andre 
gjerne kunne brukt mer tid 
på dette. Søndag var det tid 
for rydding og klargjøring 
av kirken til gudstjeneste. 
Her deltok Døvekirken med 
tekstlesning, tegnspråksal-
mer og tegnspråkpoesi. Det 
ble en flott opplevelse som 
vi også tror de fastboende 
nordmenn satte pris på.
Vi hadde litt fotografering 
i forkant av gudstjenesten 
i en park i nærheten av 
kirken, og da oppdaget vi 
plutselig at vi var nærmere 
sentrum enn vi hadde ant. 
Tower Bridge så vi et lite 
stykke unna, og vi som 
hadde reist så mye med 
banen, trodde at vi bodde 

«Marvellous!» - Konfirmantleir i London

Typiske turister? Fra v. Vilde Selvåg Pettersen, Elise Koppernes 
Børseth, Andrine Olgeirsdottir, Celine Nord Tøkje, Gina Marie Berg-
mann, Marte Kvinnegard, Jakob Wiik, Aksel Bjørke Uinge, Vegard 
André Roås Haavik.

London Sjømannskirke

Ungdomsflokken i parken ved Sjømannskirken.

Noen av ungdommene venter på 
Bayswater stasjon.

mye lengre unna. Hadde vi 
gjort turen om igjen, hadde 
vi kanskje brukt tid på å gå 
langs Themsen. 

Vi takker Sjømannskirken 
for å ha lagt godt til rette for 
oss. De har en flott innstil-
ling om å ta i mot ungdoms-
grupper på leir. 
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Av Lars Hana - lars.hana@dovekirken.no
Foto: Tove Helen Haugstad

Fredag 13. desember feiret noen elever og lærere fra 
Nordahl Grieg videregående skole Lucia i Bergen dø-
vekirke sammen med kirkens ansatte. Det var en fin 
stund hvor Juliane Rolfsvåg hadde en flott framføring av 
Lucia-vers, og Sunniva Myhre tente lys. Etterpå vanket 
det lussekatter som skolen hadde med. Juliane hadde bakt 
og lot oss smake. Virkelig godt. Dette er andre året vi har 
et slikt arrangement, så nå er det blitt en tradisjon som vi 
gleder oss til i årene fremover.

Lucia-feiring
i Bergen Døvekirke

Av Lars Hana
lars.hana@dovekirken.no

For noen år siden fikk døvekirken i Bergen ny pre-
kestol. Den var tegnet av Georg Abelsnes, tidligere 
døveprest i Stavanger. Han har også stått for det meste 
av utsmykningen i kirken. Men prekestolen manglet 
én ting: et stoff i front med farge etter kirkeårstiden. 
Nå er det på plass. Guri Kaland Sværen har brodert 
og Kari Skålevik montert. Bildene viser det røde 
alternativet, men kirken har fått alle kirkeårets fire 
farger på plass.

Prekestolen i Bergen

Påsken i døvekirken i Oslo 
Velkommen til å feire påske med opplevelsesrike gudstjenester: 

Skjærtorsdag, Langfredag og Påskedag 
Skjærtorsdag 17. april kl 18.00. 

Skjærtorsdagsmesse med påskelam og nattverd. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Langfredag 18. april kl 11.00 
Forestillingen og messe ”Via Dolorosa”. Jesu lidelseshistorie fremføres av døve skuespillere. 

  

 
 
 
 
 
 
 

Søndag 1. påskedag 20. april kl 11.00: Høytidsgudstjeneste 
Påskefrokost kl 10.00.  
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I gudstjenestereformen på tegnspråk skal vi få en 
revidert høymesse (gudstjenesteliturgi), kirkelige 
handlinger (dåp, konfirmasjon, vielse og begra-
velse), tekstbok (søndagens bibeltekster) og poesi-/
salmebok på tegnspråk. 

I 2014 har vi tre prosjekter: Opptak av kirkelige 
handlinger, tekstbok og høymesse.

Kirkelige handlinger er dåp, konfirmasjon, vielse 
og begravelse. Til nå har vi brukt Den norske kirke 
sine handlinger på bokmål, og vi skal ha disse på 
tegnspråk. Vi ber da alle menigheter om å filme hva 
de gjør når de har kirkelige handlinger, sende inn 
til oss – og vi jobber videre med disse.

Tekstboken er en samling bibeltekster fra hele Bi-
belen, som leses opp på søndagenes gudstjenester 
– og vi skal ha 243 tekster på tegnspråk. Overset-

telsesteamet vil jobbe med tekstene i 2014 og 2015, 
og er allerede i gang med arbeidet.

Høymessen skal være klar til bruk 1. søndag i advent 
2015 og bygger på prøveliturgien av 1995. Guds-
tjenestene slik de er i dag, filmes også og sendes 
til oss. Vi planlegger temakvelder i hver menighet 
i 2014, der vi legger frem høymessen, og dere er 
med på å diskutere og gi tilbakemelding til pro-
sjektgruppa. Det vil bli annonsert når og hvor disse 
temakveldene vil bli arrangert i din menighet – følg 
med! Det er viktig at dere alle kommer, gir innspill 
og er med på å påvirke hvordan gudstjenesten skal 
være!

Hege R. Lønning er ny leder i prosjektgruppa, og Rolf 
Piene Halvorsen er nestleder. Vi ønsker velkommen 
til vårt nye medlem i prosjektgruppa, døveprest 
Arne Lundqvist. Vi ser frem til samarbeidet!

Gudstjenestereformen i Døvekirken
Prosjektgruppa v/ Hege R. Lønning - hege.r.lonning@dovekirken.no

Josephine Hoffmann er født døv. Fra før er hun utdannet vernepleier. 
Nå er hun 29 år gammel og studerer teologi på 9. semesteret. 
Det betyr at hun nærmer seg slutten på et langt studium. 
Men før hun kan fullføre studiet, må hun også ha praksis. 
Dette er ikke lett å gjennomføre i Tyskland. 

På et foredrag fikk hun imidlertid vite om Døvekirken i Norge, og nå kommer hun 
hit. Fra 24. februar til 2. april skal hun ha praksis i Døvekirken. 
Hun vil først og fremst være plassert i Oslo, men i planen ligger det også turer til 
Signo og Trondheim. 

Vi gleder oss til å ha henne her og ønsker henne hjertelig velkommen. 

Døv, tysk teologistudent med praksis 
i Døvekirken i Norge

Av Michael Hoffmann - michael.hoffmann@dovekirken.no

Den norske kirke har nylig fullført sin gudstjeneste reform, på norsk. I Døvekirken gjennomfører vi nå vår 
egen gudstjenestereform på tegnspråk til og med 2017.

Selv om Tyskland er et langt større land enn Norge, har tyske døve langt dårligere vilkår 
enn det vi er vant til hos oss. Oralismen rår fortsatt, og mange døve kan hverken lese og 
skrive. Heldigvis finnes det unntak. Vi vet om én døv teologistudent, Josephine Hoffmann 
fra Sachsen, og har hørt om en som skal begynne. 
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HVORFOR DRIVER DØVEKIRKEN 
GUDSTJENESTEREFORMARBEID? 
Den norske kirke har de siste årene gjennomført en 
gudstjenestereform med ny høymesse, nye kirkelige 
handlinger og ny salmebok. Bibelselskapet har i 2011 
utgitt en ny bibeloversettelse. Andre forlag har også 
laget nytt relevant materiale.  

Døvekirken kan ikke bruke dette materialet på lik 
linje med resten av Den norske kirke fordi det ikke er 
på norsk tegnspråk.  

Av denne grunn må Døvekirken selv drive slikt 
utviklingsarbeid. 

HVA ER DØVEKIRKEN? 
Døvekirken er Den norske kirke sitt tegnspråklige tilbud for døve og hørselshemmede 
medlemmer. Det er døvemenigheter med kirkebygg syv steder som dekker hele 
landet.  

HVA ER NORSK TEGNSPRÅK? 
Norsk tegnspråk er et norsk minoritetsspråk som brukes av 20.000 døve, 
hørselshemmede og deres nettverk.  

 

 
Norsk tegnspråk er et gestuelt-visuelt språk. I 
Språkmeldingen (St.meld.35 [2007-2008] Mål og 
meining) står det: «Det norske teiknspråket er også 
eit genuint norsk språk, ein del av den norske 
kulturarven og ikkje minst ein del av det språklege 
mangfaldet i landet som vi alle har ei særleg plikt til å 
ta vare på.»  

Norsk tegnspråk er brukt i kirkelig sammenheng i 
over 200 år, og Døvekirken ble formelt organisert 
med egen kirke og egne geistlige fra 1893. 
 

  

HVA HAR TIDLIGERE SKJEDD AV GUDSTJENESTEARBEID PÅ NORSK 
TEGNSPRÅK?  

 I 1995 fikk Døvekirken sin første liturgi på tegnspråk. Denne er nå grundig 
utprøvd og skal revideres. Det mangler fortsatt kirkelige handlinger: dåp, 
konfirmasjon, vielse og begravelse. 

 I 2004 forelå Lukasevangeliet på norsk tegnspråk. 
 I 2013 ble kjernetekster for trosopplæringen oversatt til norsk tegnspråk.  

HVA SKAL UTVIKLES KONKRET? 

 Gudstjeneste, dåp, konfirmasjon, vielse og begravelse på norsk tegnspråk.  
 Gudstjenestens dramaturgi, poesi og koreografi/moderne ballett. 
 Tekstbok på norsk tegnspråk.  
 Salme- og poesibok på norsk tegnspråk. 

ER DET BARE DØVEKIRKEN SOM FÅR NYTTE AV REFORM- OG 
UTVIKLINGSARBEIDET?  
Den primære målgruppen for reform- og utviklingsarbeidet er døve og 
hørselshemmede medlemmer i Den norske kirke, men resultatet vil være til nytte for 
langt flere.  
Døvekirken er også en viktig kulturell institusjon for alle som bruker tegnspråk. 
Språklige og kulturelle uttrykk som utvikles i Døvekirken er også viktig for mennesker 
som ikke bruker tegnspråk eller utenfor kirken. 
Visuelle uttrykk som tegnspråkpoesi eller liturgisk dans kan oppfattes av alle og 
beriker gudstjenesten for alle. Femtegnsbønnen fra Døvekirken er allerede nå en del 
av liturgien i hele Den norske kirke.  

Tegnspråklige uttrykk som utvikles i Døvekirken bidrar til å videreutvikle tegnspråk 
og tegnspråkkultur og brukes uavhengig av tro. Bibelske tekster er et viktig grunnlag 
for den norske kulturen og det er derfor viktig at de er tilgjengelig for alle.   

HVOR LENGE KAN RESULTATET AV REFORM- OG UTVIKLINGSARBEIDET 
BRUKES? 
Man kan regne med at resultatet av liturgisk utviklingsarbeid kan brukes i flere tiår, 
mens bibeloversettingsarbeid kan brukes mye lengre. 
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HVEM ER INVOLVERT I DØVEKIRKENS 
GUDSTJENESTEREFORM? 

 Den norske kirke ved Kirkerådet og  
Oslo bispedømme  

 Døvekirken: 
o Døvekirkenes fellesråd  
o Døveprosten 

 Språkrådet 
 Høgskolen i Oslo og Akershus  
 Teater Manu  
 Stiftelsen Signo 
 Det norske Bibelselskap 

HVEM STØTTER DØVEKIRKENS 
GUDSTJENESEREFORM ØKONOMISK? 

 Den norske kirke ved Kirkerådet og  
Oslo bispedømme  

 Døvekirken: 
o Døvekirkenes fellesråd  
o Døveprosten 

 Det norske Bibelselskap  
 Døves Felleslegat  

VIL DU VITE MER? 
Styringsgruppens leder, døveprost: 
roar.bredvei@dovekirken.no 

Prosjektgruppens leder: 

hege.r.lonning@dovekirken.no  

Sekretær: 

michael.hoffmann@dovekirken.no  



13DøvesBlad1/2014

Kirkelige handlinger
Det østenfjelske distrikt
Dåp
09.02.2014: Ronja Arwen Syvertsen,
 Sem kirke
Gravferd
20.11.2013:  Brit Astrid Greiner, 
 Signo Conrad Svendsen 

Senter
22.11.2013: Reidar Øverland,  

Drøbak kirke

Det vestenfjelske distrikt
Stavanger:
Begravelser:
31.07.2013: Harry Magne Rasmussen, 

Lagård kapell, Stavanger
30.01.2013: Karsten Johan Pettersen, 

Tjensvoll kapell, Stavanger
Bergen:
Gravlagt:
02.01.2014: Willy Haaland
03.01.2014: Esther Sunde

Møre::
Gravferd:
14.02.1014: Kristine Margrete Stiansen, 

Molde Domkirke

Nordenfjelske distrikt:
Dåp: 
17.11.2013   Sverre Sigfred Meland Ur-

gård, Trondheim døvekirke
Begravelser:
19.01.2014 Anne Lise Lorentzen, 

Vardø kapell, Vardø
24.01.2014 Otto Antoni Hjertaker, 

Værnes kirke, Stjørdal
31.01.2014 Jon Anders Hovden,  Svan-

holm seremonirom, Trond-
heim

12.02.2014 Margrethe Sjursnes Årnes, 
Kroken kirke, Tromsø
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VIL DU VITE MER? 
Styringsgruppens leder, døveprost: 
roar.bredvei@dovekirken.no 

Prosjektgruppens leder: 

hege.r.lonning@dovekirken.no  

Sekretær: 

michael.hoffmann@dovekirken.no  

Barnejuletrefesten i Oslo 
Døvekirke arrangeres tra-
disjonen tro 29. desember 
hvert år. Denne gangen var 
vi 28 voksne og 33 barn var 
på barnejuletrefesten. 

Jarl Åge holdt en kort andakt før det 
ble servert pølser m/brød eller lompe 
og saft eller kaffe/te, alt etter hva man 
ønsket. Etter maten var det tid for å gå 
rundt juletreet. Alle deltok, og Jarle 
Åge ledet sangen på tegnspråk. 

Etter juletregangen var det leker for 
barna, blant annet med å lage en stor 
tegning på et papir som var lagt ut 
over gulvet. Etter hvert begynte barna 
å vente utålmodig på. 
Han kommer til slutt, med en stor 
sekk på ryggen, og barna løper imot 
ham. Framme ved altertrappa setter 
nissen seg ned med barna rundt seg 

Barnejuletrefest 29. desember 2013

Takk!
Hjertelig takk for blomster, deltakelse 
og varme hilsener ved vår kjære søster 
Kari Marie sin bortgang, begravelse 
og minnestund. Dette varmet godt i 
en tung tid.

Per Jan og Olaug m/familier

Av Karl. Fr. Robertsen - karl.robertsen@dovekirken.no

og deler juleposer ut til alle barna. 
Disse posene vekker stadig like glade 
smil hos barna, og når barna smiler 
og er fornøyde, ja, da smiler også 
foreldrene fornøyd. 

Årets barnejuletrefest føyer seg inn 
i rekken av fine juletrefester i Oslo 
Døvekirke. 
Velkommen tilbake 29. desember 
2014! 
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Trenger du transport 
til Døvekirken i Oslo?

Av Camilla Høiberg
camilla.hoiberg@dovekirken.no

Vi skal sette i gang et prøveprosjekt frem til sommeren.  
Hvis du trenger transport for å komme til gudstjeneste 
eller til Åpent Hus i Døvekirken i Oslo, kan du kontakte 
daglig leder Camilla Høiberg. Da vil vi gjøre det vi 
kan, for å skaffe transport. 

Ønske om transport må meldes senest fredag kl 12 når 
det gjelder gudstjeneste, og senest kl 12 onsdagen før 
når det gjelder Åpent hus.

Hvis du har bil og kan tenke deg å kjøre noen, vil du 
få dekket kjøringen etter gjeldende takster. Ta kontakt 
med Camilla Høiberg på sms 99 09 04 01.

Egypt tema på
Kvinnenes inter nasjonale 

bønnedag
På Kvinnenes internasjonale bønnedag fredag 7. mars 
settes søkelyset på Egypt. Kvinnenes internasjonale 
bønnedag startet i USA i 1887, da kvinner fra ulike 
kirkesamfunn samlet seg om en felles bønnedag. 

I dag har bønnedagen komiteer i mer enn 170 land og 
regioner. 

I Norge startet disse samlingene i slutten av 1920-
årene. Kollekten som samles inn, går til Bibelselskapets 
bibelmisjonsarbeid. I år er prosjektet ”kvinnebibel” i 
Midtøsten. 

I forbindelse med den internasjonale bønnedagen vil 
nemlig Bibelselskapet i Egypt utgi en egen ”kvinnebibel”. 
Den vil inneholde mellom 60 og 80 historier om kvinner 
i Bibelen. 

www.dovekirken.no

www.dovekirken.no/oslo

www.dovekirken.no/stavanger

www.dovekirken.no/bergen

www.dovekirken.no/more

www.dovekirken.no/trond-
heim

www.dovekirken.no/tromso

Marianne Rasmussen 
Kolvik er tilsatt som me-
nighetspedagog i Døves 
menighet i Oslo. Hun be-
gynte i stillingen allerede 
1. februar. Marianne er 
30 år gammel og avslut-
ter sin bachelorgrad på 
menighetsfakultetet i Oslo 
i løpet våren. Marianne 
har hatt mye av sin prak-
sis gjennom studiet lagt 
til Døvekirken i Oslo, og 
hun har også vært frivil-
lig medarbeider og vikar. 
Hun er dermed godt kjent 
med menigheten og med 
menighetens barne-, ung-
doms- og trosopplærings-
arbeid. 

Marianne skal nå jobbe 
med trosopplæringsplanen 
for Østenfjelske distrikt 
og med oppfølgingen 

Nye medarbeidere i Døvekirken
Av Hege R. Lønning og Roar Bredvei

hege.r.lonning@dovekirken.no / roar.bredvei@dovekirken.no

Oslo bispedømmeråd ansatte rett før jul to nye med-
arbeidere i Døvekirken. Begge to er godt kjent i døve-
miljøet, og vi ønsker dem velkommen i Døvekirken.

k etikk (kristendom og 
pedagogikk). Siv kommer 
nå fra lærerjobb på Høy-
skolen i Sør-Trøndelag og 
har tidligere vært ansatt 
på blant annet Ål folke-
høyskole og Skådalen 
kompetansesenter. 

Hun har de siste årene 
vært lærer for døvepres-
ter, trosopplærere og 
kateketer på halvårlige 
kurs i tegnspråk, praktisk 
teologi og kristendom. Vi 
ønsker Siv velkommen 
som medarbeider i Dø-
vekirken og ser virkelig 
frem til den tjenesten hun 
skal stå i i Trondheim og 
samarbeidsområdet Nord 
(Det nordenfjelske ). 

Siv Benedikte Mittet er 
ansatt som trosopplæ-
ringsleder i Trondheim. 
Hun vil begynne i stil-
lingen 1. mars. 2014. Siv 
er 42 år gammel. Hun er 
i ferd med å avslutte en 
mastergrad i samfunnsdi-
daktikk og vil deretter ta 
videreutdanning i kate-

av LiV,ere, og sammen 
med Michael Hoffmann 
og Berit Støyva har hun 
ansvaret for påskeleiren 
på Ål folkehøyskole i år. 
Vi ønsker Marianne vel-
kommen som fast ansatt 
i Døvekirken i Oslo og i 
samarbeidet Øst (Det øs-
tenfjellske).

Marianne skal innsettes 
som menighetspedagog i 
Døvekirken i Oslo søndag 
2. mars kl 11:00. Velkom-
men !

Det er første gang en slik 
bibel lages på arabisk. 
Målet med prosjektet er å 
løfte fram Bibelens syn på 
kvinner, og på den måten 
inspirere og oppmuntre 
dem til å bli involvert i 
menighetsliv. KPK
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 Siv Benedikte Mittet ble tilsatt som trosopplæringsle-
der av Oslo Bispedømmeråd 16. desember i fjor. Hun 
vil begynne i sin stilling 1. mars.  Siv har utdanning 
blant annet inne pedagogikk og har lang undervis-
ningserfaring både fra Ål folkehøyskole og Høyskolen 
i Sør-Trøndelag. Mange vil kjenne henne fra hennes 
virksomhet innen døvemiljøet i Trondheim og på 
landsplan. Vi ønsker Siv Benedikte Mittet hjertelig 

velkommen til samarbeid i vårt distrikt.    

Trosopplærer—i Statsbudsjettet for 2014 ble det vedtatt å fullfinansiere 
trosopplæringsreformen i 2014. Det har lenge lagt an til at Tromsø skal få en 
50% stilling innen trosopplæringen. Nå se det ut til at det kan komme i løpet 
av året. 

Kapellan-stillingen  i Trondheim lyses nå ut. Etter at Erik Gjengedal sluttet 
har Oslo Bispedømme hatt behov for å vurdere bemanningssituasjonen i dø-
vekirken. Gledelig nok for oss har en kommet til at kapellanstilingen skal 
lyses ut. Vi håper på ansettelse før sommeren. 

Siv Mittet — ny trosopplæringsleder 

 Det nordenfjelske distrikt 
 Trondheim—Tromsø 

Døvekirken stenges     
Frå 17. mars til 28. mars vil det pågå 
arbeider inne i Døvekirken i Trond-
heim slik at den må holdes  stengt. 
Gulvet i døvekirken heller fra inn-
gangsdøren ned mot trappen opp til 
koret. Nå skal gulvet fremst mot kor-
partiet rettes ut og gjøres flatt.  Dette 
gjøres i forståelse med Riksantikva-
ren, slik at det kan fjernes hvis det 
ikkje svarer til forventningene. Et 
flatt gulv fremst i kirken gir flere mu-
ligheter. For eksempel kan organisten 
flyttes fram i kirken. Vi kommer til-
bak med orientering om flere 
endringer etter hvert. 

Menighetens årsmøte  i 
Trondheim avholdes i år på Hygge-
treffet på Klosterbakken den 25. mars 
kl 11.  I Tromsø  blir det årsmøte 30. 
mars etter gudstjenesten. 

Dugnad  
Etter vinteren er det behov for å ryd-
de og pynte før mai måned kommer. 
Mandag 28. april er det dugnad ved 
døvekirken i Trondheim kl 13 og vi 
spiser pizza samme etterpå    . 

           

Juletrefesten  
på i samarbeid med 
Trondhem  Døve-
forening ble e en  
stor suksess. Vi 
talte over 90 perso-
ner  - i alle aldere. 
Det ble en stor fa-
miliefest. Trylle-
kunstneren gjorde 
stor lykke hos bar-
na. Han hadde med 
”ballongdyr” til 
alle barna.  Det var 
salg av mat og 
drikke. Selv om det 
tok litt tid å kom-
me fram til disken, 
tok alle det med 
godt humør. Takk! 
Så hadde vi besøk 
av to hyrder fra 
Betlehemsmarke-
ne—et flott jule-
spill på tegnspråk. 
Og til slutt var det 
julenisse og gaver.     

       Hyrdene  - Thomas                 
Johannessen og Georg Bjerkli 
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EVANGELISERING /MENIGHETSARBEID
Litteratur | Mongolia

BLI FAST GIVER!

Send sms med koderord 
NLM FG + e-postadresse 
til 2377 eller se nlm.no

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@sandefjordbredband.net

Søknadsfrist 15. mars 2014.

Døveprostiet lyser ut:  
Døvekapellan/Prostiprest Trondheim og 

samarbeidsområdet NORD 
Vil du forkynne på et norsk minoritetsspråk? Døvekirken 
har norsk tegnspråk som arbeidsspråk!  
Den som tilsettes  har i samarbeid med Døveprestene i Trond-
heim og Tromsø og staben for øvrig ansvar for tjenesten i samar-
beidsområdet. 50 % av stillingen er tjeneste som Døvekapellan i 
Trondheim og samarbeidsområdet NORD som dekker de tre 
bispedømmene i nord. Døvekapellanen har ansvar for konfir-
mantundervisningen. 50 % av stillingen er tjeneste som prosti-
prest i samarbeidsområdet og prostiet. 
Vi gir rom for faglig og personlig utvikling f.eks. 60  studiepoeng 
i tegnspråk eller kirkelige fag.— Interessert? 
 

Følg med på  www.kirkejobb.no Oslo bispedømme for fullsten-
dig utlysningstekst og andre opplysninger!  
Søknadsfrist 16.3.2014.  Grip sjansen! 

 Døve oppfordres til  å søke! 

Døveprostiet kommer til å lyse ut:  
Trosopplæringmedarbeider i Tromsø,  

Ålesund & Oslo (alle 50%) 
Vil du jobbe med barn og unge på et norsk minoritets-
språk? Døvekirken har norsk tegnspråk som arbeidsspråk! 
 

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. — 
Interessert? 
 

Følg med på  www.kirkejobb.no - Oslo bispedømme for 
fullstendig utlysningstekst og andre opplysninger! 
Utlysningen kommer snart!  
 

Grip sjansen!  
 

Døve oppfordres til  å søke! 

Velkommen til 
BARNAS 

DAG 

 
 
 
 

DØVEKIRKEN 
2. mars 2014 

 

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

Følg med på
www.dovekirken.no

Vi minner om
Døvekirkens
fellesmøte

i Sandefjord
13.-14. juni

2014
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DøvES MENighEt, MøRE

Borgundveien 124, 6007 ÅLESUND
www.dovekirken.no/more
doves.menighet.more@dovekirken.no
Besøksadresse:
Volsdalen kirke/menighetshus 

Odd Erling vik Nordbrønd, 
døveprest 
odd.erling.nordbrond@
dovekirken.no
Telefon: 70 16 53 26
Teksttelefon: 70 16 53 27
Mobiltelefon 95 07 83 62

SAMARBEIDSOMRÅDE 
NORD

NORDENFJELSKE 
DøvEDiStRiKt

Berit øyen Støyva, daglig leder
berit.oyen.stoyva@dovekirken.no
SMS  91 16 26 36

DøvES MENighEt
tRONDhEiM

Klostergata 60, 7030 TRONDHEIM
www.dovekirken.no/trondheim 
doves.menighet.trondheim@
dovekirken.no
Telefon 73 51 60 77
Kirke: Klæbuveien 43

Per Walle, døveprest
per.walle@dovekirken.no
Telefon 73 52 08 30 
Teksttelefon 73 52 22 68
Mobiltelefon 95 86 75 64

Siv Benedikte Mittet, 
trosopplæringsleder
siv.mittet@dovekirken.no
SMS 91 00 34 70

Urzula Kziazek, organist
Mobiltelefon 96 88 23 60

georg Bjerkli, 
poesimedarbeider
SMS 92 65 86 14

Johan Fjellestad, kirketjener
Teksttelefon 74 82 74 69

trygve Andersen, ekstrahjelp
SMS 41 92 78 97

DøvES MENighEt, tROMSø

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

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

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

Marita Solberg Bjerke,   
døvekapellan 
marita.solberg.bjerke@ 
dovekirken.no 
Telefon  23 33 43 55  
Mobiltelefon 90 89 65 90

Kateket
(Stillingen er ubesatt og ansettes i 
Oslo bispedømmeråd 16. desem-
ber)

Marianne Rasmussen Kolvik, 
menighetspedagog
marianne.kolvik@dovekirken.no
SMS 40 64 35 76

Randi Andresen, døvediakon
randi.andresen@dovekirken.no
Telefon 23 33 43 33
Teksttelefon 23 33 43 33
Mobiltelefon 90 05 08 69

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

øystein Bang, organist
(Permisjon)

David E. Fraser,  
kirketjener/vaktmester
david.e.fraser@dovekirken.no 
Telefon tolk 23 33 43 20
Mobiltelefon 90 68 97 14
Bildetlf.: 0406340306@t-meeting.se

Olga Papalexiou, danser
oliapapalexiou@yahoo.no 
Mobiltelefon 98 49 09 19

DøvES MENighEt,  
vEStFOLD Og tELEMARK

Fagerborggt. 12, 0360 OSLO
www.dovekirken.no/oslo/event/
dolink/famid/322014

terje J. Johnsen, seniorprest
terje.j.johnsen@dovekirken.no
Mobiltelefon 92 83 13 58

Eyolf Berg, 
fung. menighetssekretær
eyolf.berg@dovekirken.no
Mobiltelefon 91 17 65 37

Asgeir høgli, trosopplærer
asgeir.hogli@dovekirken.no
Mobiltelefon 95 92 97 32

StiFtELSEN SigNO

Marco Kanehl, døveprest
marco.kanehl@signo.no
Mobiltelefon 90 23 73 01

SAMARBEIDSOMRÅDE VEST

SøR-vEStENFJELDSKE 
DøvEDiStRiKt

Petter Pettersen, daglig leder / 
menighetsarbeider
petter.pettersen@dovekirken.no
Mobiltelefon 48 10 55 58

DøvES MENighEt, StAvANgER

Sandeidgaten 10, 4012 STAVANGER
www.dovekirken.no/stavanger 
doves.menighet.stavanger@
dovekirken.no
Besøksadresse: 
Saudagaten 11 (Døves Hus)
Kirke: Sandeidgaten 10
Telefon/Teksttelefon 51 56 60 88

Leif hadland, sokneprest  
leif.hadland@dovekirken.no
Telefon  52 98 58 71
Mobiltelefon 45 27 31 57

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

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

Petter Riisland, organist
petter.riisland@dovekirken.no
Telefon 51 52 20 25
Mobiltelefon 97 77 47 62

Bjørn Jerstad,  
vaktmester/kirketjener
bjoern.laila@gmail.com
SMS 97 03 68 66

Arnstein Overøye, liturgisk leder
arnover@gmail.com
SMS 95 96 69 20

vEStENFJELSKE 
DøvEDiStRiKt

guri Kaland Sværen, daglig leder
guri.svaren@dovekirken.no
Tlf direkte 55 56 41 20
Mobiltelefon 91 69 08 63

DøvES MENighEt, BERgEN

Postboks 2305 Hansaparken, 
5828 BERGEN
www.dovekirken.no/bergen 
doves.menighet.bergen@
dovekirken.no
Besøksadresse: Kalfarveien 77
Telefon 55 56 41 40
Mobiltelefon 45 50 27 93

Lars hana, døveprest
lars.hana@dovekirken.no
Tlf direkte 55 56 41 24 
Mobiltelefon 90 11 36 82

trygve S. Stabrun, døvekapellan
trygve.stabrun@dovekirken.no
Tlf direkte 55 56 41 26
Mobiltelefon 99 01 14 13

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

veronica voldsund troland, kir-
ketjener/poesimedarbeider
veronica.voldsund@dovekirken.no
SMS  90 87 74 37

DøvEKiRKEN i NORgE

DøvEPROStiEt

Fagerborggt 12, 0360 OSLO
www.dovekirken.no

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

Michael hoffmann,
rådgiver
michael.hoffmann@dovekirken.no
Telefon  23 33 43 40
Mobiltelefon  40 74 37 23

hege R. Lønning, 
 trosopplæringskoordinator 
hege.lonning@dovekirken.no
Telefon tolk 23 33 43 20
SMS  95 20 99 06
Bildetlf.: 0406060564@t-meeting.com

DøvEKiRKENES FELLESRÅD

Fagerborggt 12, 0360 OSLO
www.dovekirken.no

tor Einar Lie, kirkeverge
kirkevergen@dovekirken.no
Telefon 23 33 43 53
Mobiltelefon 41 42 13 41

Dmitry Katsnelson, konsulent
dmitry.katsnelson@dovekirken.no
Telefon tolk 23 33 43 20
Teksttelefon 23 33 43 58
SMS 45 26 99 49
Bildetlf.: 0406340341@meeting.se

SAMARBEIDSOMRÅDE ØST

øStENFJELSKE
DøvEDiStiRKt

Camilla høiberg, daglig leder
camilla.hoiberg@dovekirken.no
Telefon tolk 23 33 43 20
SMS 99 09 04 01
Bildetlf.: 0406748080@t-meeting.se

DøvES MENighEt, OSLO

Fagerborggt. 12, 0360 OSLO
www.dovekirken.no/oslo
doves.menighet.oslo@
dovekirken.no
Telefon 23 33 43 20

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.

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

Siv henriksen Elstad,  
prostiprest
siv.h.elstad@dovekirken.no
Telefon 23 33 43 24
Teksttelefon 23 33 43 34
Mobiltelefon 91 35 97 76

   DØVES MENIGHETER
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  KALENDER 
Gudstjenester i Oslo
•  Søndag 02. mars 2014: Barnas Dag i Døve-

kirken kl. 11.00. På Barnas Dag inviterer vi 
spesielt barn og foreldre til Døvekirken.

•  Søndag 16. mars 2014: Takkegudstjeneste i 
Døvekirken. Vi har takkegudstjeneste for å 
takke for alle bidragene vi fikk under basaren 
forrige helg!

•  Søndag 06. april 2014 Gudstjeneste i Oslo 
Døvekirke kl. 11.00. Velkommen til visuell 
gudstjeneste med poesi, ballett og variert 
musikk.

•  Torsdag 17. april 2014: Skjærtorsdagsmåltid 
og messe i Døvekirken kl. 18.00. Vi minnes 
nattverdinnstiftelsen med å spise påskelam-
met.

•  Fredag 18. april 2014: Langfredagsgudstje-
neste i Døvekirken kl. 11.00. Velkommen til 
en sterk, visuell opplevelse av påskedramaet.

•  Søndag 20. april 2014: Påskefrokost kl. 10.00 
og høytidsgudstjeneste i Døvekirken kl. 11.00. 
Velkommen til påskefrokost og visuell feiring 
av Kristi oppstandelse – med poesi, ballett og 
variert musikk.

•  Søndag 04. mai 2014: Konfirmasjonsgudstje-
neste i Oslo Døvekirke kl. 11.00. Velkommen 
til visuell festgudstjeneste med poesi, ballett og 
variert musikk. NB! Konfirmantene må møte 
kl. 10!

•  Søndag 11. mai 2014: Gudstjeneste i Oslo 
Døvekirke kl. 11.00. Velkommen til visuell 
gudstjeneste med poesi, ballett og variert 
musikk

•  Søndag 25. mai 2014: Fellesgudstjeneste for 
Døvekirken og CSS kl. 11. Denne gangen 
samles vi i Oslo Døvekirke. Gudstjenesten ar-
rangeres i samarbeid mellom døvemenigheten 
og Signo CSS.

•  Søndag 08. juni 2014: Høytidsgudstjeneste i 
Oslo Døvekirke kl. 11.00. Faderen har sendt 
oss sin Hellige ånd!

 

Gudstjenester i resten av distriktet
•  Søndag 30. mars 2014: Gudstjeneste for døve 

og hørende i Drammen kl. 11.00
 Strømsgodset Kirke: Visuell gudstjeneste i 

samarbeid med Oslo Døvekirke
•  Torsdag 17. april 2014: Skjærtorsdagsgudstje-

neste på Mjøsgløtt kl. 16. Døvekirken og Inn-
landet døveforening inviterer til gudstjeneste 
på Mjøsgløtt

•  Lørdag 10. mai 2014: Gudstjeneste i Hal-
lingdal feriepark kl. 11. Hallingdal feriepark 
ligger i Myrovegen 15 på Ål, på venstre side 
av rv. 7 for dem som kommer østfra, 1,5 km 
etter avkjøringen til Ål sentru,

•  Mandag 09. juni 2014: Pinsegudstjeneste i 
Hamardomen kl. 11.00. Velkommen til visuell 
festgudstjeneste med poesi og ballett i vakre 
omgivelser på Domkirkeodden i Hamar.

Faste aktiviteter i Østenfjelske distrikt
Kafé i Oslo Døvekirke annenhver torsdag 
(ulike ukenumre) kl. 14–18.
Åpent Hus i Oslo Døvekirke annenhver 
torsdag (like ukenumre) kl. 11.13–13.30. Se 
program annet sted i bladet!

Hyggetreff i Storhamar Kirke, Hamar, siste 
onsdag i måneden kl. 11–13.
Ungdomsklubb i Oslo Døvekirke annenhver 
onsdag kl. 18–21.
Følg med i kalenderen på www.dovekirken.
no/oslo

Gudstjenester i Vestfold og Telemark
•  Søndag 16. mars 2014: Gudstjeneste i St. Olavs 

Kapell, Sandefjord kl. 14.00. Velkommen til 
visuell gudstjeneste!

•  Fredag 18. april 2014: Langfredagsgudstje-
neste i St. Olavs Kapell, Sandefjord kl. 15.00. 
Velkommen til en sterk, visuell opplevelse av 
påskedramaet.

•  Søndag 01. juni 2014: Jubileumsgudstjeneste i 
Østre Halsen Kirke kl. 11. Vestfold døvefore-
nings 100-årsjubileum feires med jubileums-
gudstjeneste i Østre Halsen Kirke i Larvik.

Andre aktiviteter i Vestfold 
og Telemark
•  Torsdag 06. mars 2014: Temakveld i Sande-

fjord kl. 18. Sted: Landstadsenteret (Storgt. 
20). Tema: Hva er Eikholt? 

•  Søndag 16. mars 2014: Åpent Hus i Sandefjord 
kl. 13–18. Sted: Sandar menighetshus. Med 
gudstjeneste og sosialt samvær.

•  Torsdag 22. mai 2014: Temakveld i Sandefjord 
kl. 18. Sted: Landstadsenteret (Storgt. 20). 
Tema ennå ikke bestemt.

Sør-vestenfjelske distrikt
Haugesund
•  06.04. kl. 17.00 Fastegudstjeneste i Døvefore-

ningen 
•  15.05. kl. 18.00 Gudstjeneste i Døveforenin-

gen 

Kristiansand:
•  16.03. kl. 11.00 i Oddernes Menighetshus
•  13.04. kl. 12.00 på Døvesenteret v./Lars Hana. 

Påskelunsj. 
•  (2. Pinsedag) 09.06. Friluftsgudstjeneste på 

Sørlandet. Sted og tidspunkt bestemmes se-
nere.

Stavanger: 
•  09. mars: Gudstjeneste i Stavanger døvekirke 

kl. 11.00. Menighetens årsmøte etter gudstje-
nesten.

•  30. mars 2014: Sansegudstjeneste i Stavanger 
Døvekirke kl. 11.00

•  13. april 2014: Palmesøndagsgudstjeneste i 
Stavanger Døvekirke kl. 11.00. Barnedåp

•  21. april 2014 (2. påskedag). Påskegudstje-
neste i Stavanger Døvekirke kl. 17.00

•  04. mai 2014: Konfirmasjonsgudstjeneste i 
Stavanger døvekirke kl. 11.00

•  25. mai 2014: Gudstjeneste i Stavanger døve-
kirke kl. 11.00

•  08. juni 2014: Pinsegudstjeneste i Stavanger 
døvekirke kl. 18.00

•  22. juni 2014: Friluftsgudstjeneste i Brekko 
friluftskapell. Besøk fra Madagaskar. Mer info 
kommer.

Menighetskveld:
•  Stavanger døvekirke 12. mars kl. 19.30. Tema: 

Diakoni 
•  ”Hvordan kan vi sammen videreutvikle me-

nigheten som et omsorgsfellesskap - tilpasset 
vår tid?”. Innledning v./diakonikonsulent i 
Stavanger bispedømme: Asbjørn Finnbakk

Annet:
Døvepresten har kontordag i Kristiansand 17. 
mars og 10. juni. Ta kontakt for samtale på 
45273157.

Gudstjenester i Bergen døvekirke
•  23. februar kl 11: Lars Hana  
•  5. mars kl 18 (askeonsdag)   

Trygve Sæthre Stabrun
•  9. mars kl 11: Trygve Sæthre Stabrun
•  23. mars kl 11: Lars Hana
•  2. april kl 18 (fastegudstjeneste). Lars Hana
•  6. april kl 11: Lars Hana
•  17. april kl 18 (skjærtorsdag): Tegn til tale 

Trygve Sæthre Stabrun
•  20. april kl 11 (1. påskedag): Trygve Sæthre 

Stabrun
•  4. mai kl 11 (konfirmasjon): Trygve Sæthre 

Stabrun

Tirsdagskafé i Bergen døvekirke 
begynner kl 11:
•  18. februar: Trygve Sæthre Stabrun forteller 

fra Israel
•  29. april: besøk fra Pinnelien?

ANDAKT – BEVERTNING – PROGRAM
Åpen kirke – tirsdager kl 10.30:
Andakt i døvekirken før seniortreff i Bergen 
døvesenter: 25. februar, 11. og 25. mars, 8. og 
22. april, 6. og 20. mai.

KONOWS SENTER
Andakt ved døveprest følgende torsdager kl 
12: 20. februar, 6. mars, 20. mars, 3. april, 17. 
april (skjærtorsdag), 15. mai.

STORD
Gudstjeneste i Nysæther kirke på Stord 10 
april kl 11.

Gudstjenester og arrangementer
•  Fre.28.febr. – Søn.2.mars: Vinterhelg på Fjell-

seter, samarbeid med Døveforeningen.
•  Lør.1.febr. kl.18: Gudstjeneste
•  Tirsdag 18.mars, kl.11-14: Åpen Kirke i Vols-

dalen menighetshus i Ålesund.. Velkommen 
til prat, mat og lystenning. Ta gjerne med en 
gevinst.

•  Søndag 30.mars, kl.11: Gudstjeneste i Volsda-
len kirke. Nattverd. Kirkekaffe. 

•  Søndag 6.april, kl.18: Gudstjeneste i Øre 
kyrkje i Gjemnes kommune. Måltid etterpå.

•  Torsdag 17.april, kl.19: Skjærtorsdagsguds-
tjeneste i Volsdalen kirke. Kveldsmat i me-
nighetshuset etterpå.

•  Mandag 21.april, kl.14: Påskefestgudstjeneste 
(2.påskedag) i Volsdalen kirke. 

•  Middag etterpå; kr.150,- for voksne / barn 
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gratis. Skattejakt for barn, påskerebus for 
voksne.

•  Tirsdag 6.mai, kl.17-20: Åpen Kirke i Molde 
Domkirkes kapell og lunsjom. Velkommen 
til prat, mat og lystenning. Ta gjerne med en 
gevinst.

•  Søndag 11.mai, kl.11: Gudstjeneste i Øre 
kyrkje, Gjemnes. Konfirmasjon.

•  Søndag 18.mai, kl.11: Gudstjeneste i Volsdalen 
kirke, Ålesund. Kirkekaffe.

Gudstjenester og arrangementer 
i Nordenfjelske Distrikt:

Trondheim:
•  02. mars: Gudstjeneste, Grunnlovsfeiring kl 

11. Trondheim døvekirke. 
•  11. mars: Menighetskveld kl 19, Klostergata 

60 
•  16. mars: Gudstjeneste, kirkekaffe  kl 18, 

Trondheim døvekirke
•  25. mars: Hyggetreff med årsmøte kl 11, 

Klostergata 60
•  30. mars: Gudstjeneste kl 11, Trondheim dø-

vekirke
•  08. april: Menighetskveld kl 19, Klostergata 

60
•  13. april: Palmesøndag, gudstjeneste, kirke-

kaffe kl 18. Lånke Menighetshus, Stjørdal

  KALENDER 

 

PROGRAM – GEVINSTER – KAFE – SOSIAL OG PRAT 
 

 
 

11.30  
BASAREN ÅPNES PÅ ÅPENT HUS 

 

18.00  
”UNGDOMSHJØRNET”  

FOREDRAG AV HANNE ENERHAUGEN OM ”INGEN GRENSER 3” 
 
 
 

11.00  
PROGRAM FOR BARNEHAGE OG SKOLEKLASSER 

 

18.00 
ANDAKT 

 
19.00 

”BASARENS HOVEDGJEST” 
INTERVJUES OG HEDRES 

 
 

 
11-16 

 
TEGNSPRÅKKAFE (ODF) 

 
13.00 

INFORMASJON FRA RÅDGIVNINGSKONTORET FOR HØRSELSHEMMEDE 
 

13.00  
”BARNEHJØRNET” 

 

18.00  
LODDSALGET AVSLUTTES 

 

19.00  
DEN STORE TREKNINGEN 

 
 

VELKOMMEN! 
 
 

STØTT DØVEKIRKENS BARNE-, UNGDOMS- OG ELDREARBEID 

I OSLO DØVEKIRKE 
Torsdag 6. – lørdag 8. mars 2014 

Kl. 11 - 21 

Torsdag 

Fredag 

Lørdag 

               PÅSKELEIR/PÅSKEKURS 
                                     Ål folkehøyskole og kurssenter for døve 

          mandag 14.04 – søndag 20.04.2014 
 

Påskeleiren er tilbake! 
Leiren er et samarbeidsprosjekt mellom Ål folkehøyskole og Døvekirken. 
Målgruppen er døve foreldre og deres barn. 
Døve uten familie kan delta som ressurspersoner for skolen. Ta kontakt med rektor. 
 
Program:  Det blir hver dag  morgen og kveld et program for foreldre og barn. 
                   Programmet er knyttet til trosopplæring og påskens budskap 
                    er sentral på leiren. 

              Michael Hoffmann og Marianne Rasmussen Kolvik er  
                    ansvarlige for opplegget. 

 
Programmet kan du lese på skolens hjemmeside: www.al.fhs.no 

 
Skiturer:     Det er ikke noe program midt på dagen. Den enkelte familie kan 
                     reise på skiturer på fjellet eller i slalåmbakken. Dette er helt frivillig. 
 
Innlosjering:   Deltakerne bor enten i hytte eller i en av skolens leiligheter.  
  Hver deltaker tar selv med sengetøy og håndklær. 
                              
Mat:    Hver familie kjøper selv inn og lager sin egen mat i hytten eller leiligheten. 
 
Kurspris: Gratis for barn  0 – 11 år 
                             12 – 17 år:   1000,- kr per person 
                             Voksne:        2000,- kr  per person 
 
Betaling: Skolens kontonr. er 2320.05.01071. 
                             Betaling  mrk.  «Påskeleir» 
 
For mer info om programmet og påmelding ta kontakt med: kurs@al.fhs.no og merk «Påskeleir» 
 
NB!  Det er satt en deltakergrense på 60 personer! 
 

  KOM OG VÆR MED PÅ DEN POPULÆRE LEIREN! 
                         

 
 
 
                          
   
                   
 

 

•  17. april: Skjærtorsdag, gudstjeneste, kirke-
kaffe kl 11.Havsteinekra Velferds- og   om-
sorgsenter 

•  20. april: Påskedag, gudstjeneste, åpen kafe kl 
11. Døvehytta på Lian, Trondheim   

•  22. april: Hyggetreff kl 11, Klostergata 60
•  27. april: Gudstjeneste, kirkekaffe kl 18 

Trondheim Døvekirke  
•  06. mai: Menighetskveld kl 19, Klostergata 

60         

Åpent Hus første halvår 2014 

Velkommen til samling i Døvekirken i Oslo kl 11.30. I tillegg til foredraget 
har vi andakt og et godt måltid, trim og informasjon. Det er alltid Åpent 
Hus annenhver torsdag unntatt på røde dager. Datoene er satt under. 

Dato  Tema  Foredragsholder 
9. jan Konfliktløsning  Elyas Mohammed 
23. jan Nyheter fra CSS John Grimsby + en til 
6. febr Banktjenester Niels, Dima  
20. febr Foreløpig ikke bestemt  
6. mars Basar   
20. mars Gudstjenestereformen Hege R. Lønning 
3. april Grunnlovsjubileum  
15. mai Tur til Eidsvoll (NB! Påmelding)  
12. juni Grillfest   
 

Tromsø
•  6. mars: Åpen kirke kl 18, Tromsø døvekirke
•  30. mars: Gudstjeneste , middagsservering og 

årsmøte kl 13. Tromsø døvekirke
•  13. april: Palmesøndag, gudstjeneste kl 11. 

Alta Nordlysetkatedralen. Døveprost Roar 
Bredvei deltar. 

•  21. april: Påskegudstjeneste og middagsserve-
ring kl 13, Tromsø døvekirke

•  27. april: Gudstjeneste . Harstad?



B-BLAD

Det var en opplevelse å se Svein Tindberg forestilling 
”Abrahams barn” på Trøndelag Teater 14. januar. Mange 
fra døvemiljøet hadde møtt opp, for forestillingen ble 
tegnspråktolket. Det var et veldig personlig bidrag til en 
dypere forståelse av de felles røtter i fortellingen om Abra-
ham, som både jødedommen, kristendommen og islam 
har. Islam er kommet oss nærmere. I underkant av 200.000 
muslimer bor nå i Norge og kanskje så mye som 2.000 jøder. 
Men Abraham har vi felles. Ja, den kristne Paulus kaller 
faktisk Abraham for ”vår stamfar” (Romerbrevet 4,1). 

Svein Tindberg brukte mye av forestillingen på Abrahams-
fortellingen fra 1. Mosebok. Han trakk opp den historiske 
bakgrunnen og hadde en kostelig dramatisering av Sara når 
hun i en alder av 90 år får beskjed om at hun skal føde sin 
sønn Isak (1 Mos 18). Vi fikk også stor gleden av å bli kjent 
med islams fortellinger om Abraham. Men hvor ble de kristne 
fortellingene av? Jeg synes den rike Abrahamstradisjonen 
i Det nye testamente ble liggende urørt av Svein Tindberg. 
Hvordan er Abraham for oss?

Abraham vår stamfar
Allerede døperen Johannes tok et 
oppgjør med sine jødiske landsmenn 
når de påberopte seg slektskap til 
Abraham og derfor ville ha seg frabedt 
at noen stilte spørsmålstegn ved deres 
livsførsel og gudsforhold. Men døpe-
ren Johannes tordnet: ”Tro ikke at dere 
kan si: Vi har Abraham til far. For jeg 
sier dere: Gud kan oppreise barn for 
Abraham av disse steinene.” (Matt 
3,9). Senere hører vi også at flere av 
dem som var kommet til tro på Jesus, 
hadde en så sterk forankring i Abra-
ham som folkets stamfar at det endte 
med brudd med Jesus (Joh 9,31ff). Når 
Jesus påberopte seg Abraham, så var 
det fordi Abraham lot Guds ord få rom hos seg. For Jesus var 
linjen tilbake til Abraham ikke først og fremst en slektshisto-
rie, men en troshistorie. Dette ble siden den bærende kristne 
teologi om Abraham som vår stamfar. Han er vår stamfar fordi 
han er en troende.

Abraham – rettferdig ved tro
I Romerbrevet bruker Paulus hele kapitel 4 på Abraham. For 
det første viser Paulus der at Abraham er en som ved sin tro 
blir regnet som rettferdig for Gud. Det er ikke hans bragder 
som stamfar, hans mot og hans rolle som slektens grunn-
legger, som gir ham fortjeneste hos Gud. Nei, for allerede i 
Det gamle testamente heter det: ”Abraham trodde Gud, og 
derfor regnet Gud ham som rettferdig.” Paulus støtter seg til 
den forklaringen, og den gikk inn som en av byggesteinene 
i kristen teologi. Det er av nåde – ved at våre synder blir til-
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gitt – at vi blir rettferdige for Gud. Slik var det for Abraham 
(Rom 4,1–12). 
I Galaterbrevet diskuterer Paulus utfordringen fra dem som 
mener at det er nok å holde Loven – altså leve moralsk høy-
verdig – for å bli frelst. Men dette er ingen vei til frelse, sier 
Paulus. For Abraham levde lenge før Loven kom. Så Abraham 
ble rettferdig ved tro og ikke ved å holde Loven (Gal 3,15ff). 

Abraham – en tro for alle 
Det er også andre sider ved Abraham det er verd å trekke 
fram. Han er stamfar for de omskårne (jøder og muslimer). 
Men Paulus sier han også er det for de uomskårne (alle andre). 
Det er nye tanker på Paulus sin tid. Paulus viser til at Gud har 
lovet at i Abraham skal alle folkeslag velsignes (1 Mos 12). 
Løftet til Abraham begrenser seg ikke til fysisk slektskap til 
jøder eller muslimer. Det favner videre. Gud er Gud for alle. 
Jesus virket også blant andre enn sine jødiske landsmenn. I 
misjonsbefalingen ber Jesus sine disipler å gå ut til ale folke-
slag med evangeliet. Dette universelle perspektiv finner vi 
altså igjen helt tilbake til fortelingen om Abraham.

Abraham – håpets far
I Jesu forkynnelse er Abraham så å si 
en garantist for håpet om oppstan-
delsen og det evige liv hos Gud. Jesus 
brukte bildet å få ”sitte til bords med 
Abraham og Isak og Jakob” når han 
snakker om det evige liv (Matt 8,5ff). 
Abraham hører til de frelste, og Jesus 
brukte en gang Abraham som ek-
sempel på at ”de døde står opp” (Luk 
20,37). Noe lignende kan vi se i Jesu 
fortelling om den rike mannen og den 
fattige Lasarus. Der heter det: ”Så dør 
den fattige, og englene bar ham til 
Abrahams fang.” Når den rike man-
nen senere ser sin egne triste skjebne, 
ber han Abraham advare andre mot 

den samme skjebne som han selv har fått. Abraham har fått 
del i det evige liv – han lever hos Gud. Slik kan vi også ha et 
håp og oppstandelse og evig liv hos Gud. 

Konklusjon
Den kristne tradisjon har en rik og sterk tilknytning til Abra-
ham. Men den er annerledes enn den islamske og den jødiske. 
Den legger ikke vekt på fysisk slektskap, men etablerer 
Abraham som et eksempel på en tro som holder, og som er 
universelt innrettet. Abraham viser vei til frelse ved tro og ikke 
ved gjerninger. Han viser utholdenhet i tro, og han er den som 
tar imot de frelste i himmelriket. Her ligger det mye stoff som 
ikke ble løftet fram i forestillingen om ”Abrahams barn”. Den 
kristne tradisjon har en rik og betydningsfull abrahamstradi-
sjon som gjerne kan løftes fram. For vi er også Abrahams 
barn – på vår måte.


