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ANDAKT Av Katja M. Eidesen

Pinse

Men hvordan merker vi Den hellige ånd 
i dag?  Jeg tenker at vi først og fremst 
opplever Den hellige ånd når vi ber og 
leser Bibelen, hver for oss eller når vi 
kommer sammen til gudstjeneste. Der-
for passer dette godt med at vi arbeider 
med gudstjenesten i Døvekirken akkurat 
nå.

Når det er pinse, bruker prester røde 
liturgiske klær; rødfargen betyr kjærlighet 
og ild. Det en glede å ha Den hellige ånd 
til stede blant oss, og samtidig inspirerer 
og utfordrer Den hellige ånd oss som en 
ild. Den hellige ånd er overalt blant oss, 
når det er gudstjeneste, når vi leser Bibe-
len, når vi ber, altså virkelig overalt, for å 
spre glede i felleskap for Guds ord. 

Glede er viktig, for det er godt når vi 
er sammen i felleskap; vi er glade; vi er 
trygge, og det viser at nestekjærlighet 
er viktig og det minner den røde fargen 
oss om. Den viser oss at Den hellige 
ånd er viktig. Det er ikke uten grunn vi 
sier ”i Faderens, Sønnens og Den hellige 
ånds navn”. For de tre henger uløselig 
sammen med hverandre, og vi finner gle-
de i alle tre. Rødt betyr altså også ild, og 

på den måten kan vi tenke på å brenne 
for fellesskapet i gudstjenesten. Ilden gir 
oss også utfordringer i Kirken, gir oss 
lyst til å være aktivt og jobbe for ting i 
Kirken. Uten ild blir man ikke motivert 
og har ikke lyst. 

Da vil jeg ønske dere alle en god pinse 
med mye glede og utfordre dere til å 
tenke på hverandre, til å be for hveran-
dre og til å vise Guds kjærlighet til hver-
andre. Slik er Den hellige ånd sammen 
med oss! La oss bruke de ressurser og 
egenskaper vi har, til beste for hverandre, 
og la oss bruke varme dager til å hente 
inn ny energi for å igjen kunne spre glede 
gjennom vinteren når det er mørkt, for 
lyset er sterkere enn mørket. Dermed 
er også gleden og troen sterkere enn 
mørket. Ta godt vare på deg selv og hver-
andre! 

God pinse!

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

Når du får dette bladet nærmer det seg pinse. Hva er egentlig pinse?  Jo, Den hellige ånd kom til 
disiplene på pinsedag. Vi kan lese i Apostlenes gjerninger kapittel 2 at disiplene begynte å snakke 
på alle verdens språk slik at alle som var i Jerusalem, forsto hva de sa. Noen snakket helt sikkert 
også tegnspråk, for det må også ha vært døve der. Der mange mennesker er samlet, er det også 
døve til stede. Slik kan vi si at pinsen også ble begynnelsen på kirken på tegnspråk.
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Forsidebilde: ”Begravelse” (Foto Michael Hoffmann)

Hvordan skal Fader Vår 
bli på tegnspråk? 

Nå kan du og din menighet 
komme med forslag!

Vi nærmer oss pinse. Pinse kalles kirkens fødselsdag. Og siden den første pin
sen har kirken først og fremst blitt synliggjort ved at mennesker har kommet 
sammen til gudstjeneste. Som vi ser i informasjonen om gudstjenestearbeidet 
i Døvekirken i dette bladet, arbeides det nå aktivt i menighetene og sentralt 
med å utvikle ny gudstjeneste på tegnspråk. 

Prosjektgruppen har fått inn filmer fra menighetene, der gudstjenestene slik de 
feires nå, er dokumentert. Og nå ønsker gruppen at menighetene også filmer 
dåp, konfirmasjon, bryllup og begravelse og sender det inn i tiden som kom
mer. Det er da viktig at det informeres godt til i forkant av og i forbindelse 
med opptakene, slik det også ble da bildet på forsiden av dette bladet ble tatt 
for noen år siden. 

Fader Vår. I tillegg utfordrer Hege R. Lønning og Rolf Piene Halvorsen som 
ledere i prosjektgruppen nå alle menighetene, og også andre, til å komme med 
forslag til hvordan Fader Vår og andre ledd i gudstjenesten skal bli. Du kan 
og din menighet være med på å bestemme hvordan gudstjenesten skal bli. 
Kanskje noen har endringer til det vi bruker nå, eller forslag til nye bønner 
eller andre liturgiske ledd? Nå har vi alle mulighet til å bidra! Send inn forslag 
før 1. oktober 2014!

Martin Luther oversatte gudstjenesten fra latin til tysk. Døvekirken er en lut
hersk kirke. Derfor er det viktig iblant å se tilbake på hva Martin Luther tenkte 
om kirken og om gudstjenesten. Først og fremst var han opptatt av at troen er 
en gave, og at vi mottar troen fra Gud uten å måtte gjøre oss fortjent til den. 
Men Luther var også opptatt av at gudstjenesten, Bibelen og poesien måtte 
utvikles på det språket som menigheten ellers bruker. Derfor satte han i gang 
å oversette Bibelen, gudstjenesten og salmene til tysk. 

Nå oversetter vi til tegnspråk. Nå gjør vi det samme som Martin Luther gjorde 
for nesten 500 år siden. Vi oversetter og utvikler gudstjenesten, Bibelen og 
salmer på tegnspråk. Da trengs gode innspill fra deg og fra din menighet!
Lykke til og god pinse!

Døveprost Roar Bredvei

Denne lederen kan du også se på tegnspråk på www.dovekirken.no 
fra 20. mai

LEDER
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Jeg er nå snart ferdig med andre året på teologistudiet på 
Menighetsfakultetet, og gjennom studiet har jeg lært mye om 
gudstjenesten og om Bibelen, som jeg ikke visste fra før. Jeg 
har vært aktiv i Døvekirken siden jeg var 15 år, altså 12 år med 
erfaring, men det er gjennom studiet jeg egentlig har fått lært 
hvordan jeg selv skal være i gudstjenesten, og hvordan pre
stene skal opptre i forbindelse med preken, sjelesorg og andre 
situasjoner. Jeg har da naturlig nok begynt å bli mer observant 
på alt dette, siden det er min måte å lære ting eller kjenne igjen 
ting jeg har lest om. 
I forrige semester hadde jeg ulike oppgavinnleveringer, blant 
annet sjelesorg, hvordan skrive en god preken for en liten 
menighet, pluss en observasjonsoppgave jeg skulle utføre. Jeg 
valgte naturlig da å observere en gudstjeneste i døvekirken i 
Oslo og en gudstjeneste i Bergen da jeg deltok på ungdommens 
kirkemøte der. Jeg valgte selv en problemstillingen som var
”Å være involvert i gudstjenesten når en er døv”. 
Det som var veldig interessant, var da jeg skulle skrive konklu
sjonen, for jeg visste ikke helt hvor jeg følte meg mest involvert; 
ingen av plassene var 100 %. Men døvekirken vant selvfølgelig 
i forhold til gudstjenesten i Bergen, siden jeg der måtte få med 
meg det som skjedde, gjennom tolk. Men hvorfor var det ikke 
100 % i døvekirken, lurer sikkert enkelte på, og det kan jeg 
gjerne svare på. Selv om gudstjenesten var på tegnspråk, på 
mitt eget språk, så var ikke menigheten en del av et felleskap 
som lever gjennom for eksempel Fader Vår, trosbekjennelsen 
og ulike liturgiledd som alle i hørende menighetene er med på. 
Det blir som når det kun er én person som snakker, i forhold 
til at alle snakker sammen. 
Jeg er alltid med på å fremsi Fader Vår og trosbekjennelsen 
sammen med presten, det så i hørende menigheter føler jeg 
at jeg er med i et fellesskap, selv om det går gjennom tolken, 
ganske fordi de fleste var med på å fremsi de liturgiske leddene. 
Men i døvekirken er det få som bruker tegnspråk sammen med 
presten. Jeg lurer da selvfølgelig på hvorfor. 
1. Kan det være at man ikke vet når man skal være med på et 

ledd i liturgien? 

2. Kan det være at i hørende menighet får vi program for dagens 
gudstjeneste slik at man kan følge med mens i det døvekirken 
ikke deles ut slike? 

3. Kan det være fordi det er blitt mer poesi på disse at det er 
blitt vanskelig å være aktivt med?

4. Eller vet man ikke at man kan være med i det presten frem
sier? 

5. Har man ikke behov for å bruke tegnspråk for å fremsi 
det?

Dette er noen av de mange spørsmål og tanker jeg sitter igjen 
med etter observasjonsoppgaven min. 
Jeg ønsker at menighetene i døvekirken skal være mer aktivt 
med i gudstjenesten slik at vi alle er der sammen i felleskap 
for å høre Guds ord, ikke at det er bare presten som er der for å 
fortelle. Jeg tror det er meget viktig at vi i Døvekirken blir enige 
om en felles Fader Vår og andre liturgiske ledd slik at vi ikke 
har like mange varianter av Fader Vår som det er døveprester 
i Norge. Dette tror jeg har noe med at vi må gi tegnspråk bedre 
status og ha respekt for oversettelser som vi blir enige om i 
Døvekirken når vi innen 2015 har laget en egen oversettelse 
av Fader Vår og gudstjenesten på tegnspråk.
Noen ønsker ikke å involveres på denne måten, og det er 
selvfølgelig helt greit. Men når så få er aktivt med i liturgien, 
begynne man å lure på hvorfor og hva som kan gjøres for å 
øke den aktive deltakelsen. Jeg som er prestestudent vil jo at 
min menighet en dag skal være sammen med meg i et virkelig 
fellesskap når jeg er ferdig utdannet som prest. 
Derfor har jeg skrevet denne lille artikkelen, og jeg blir glad om 
folk har lyst å send meg synspunkter til k_eidesen@hotmail.
com, eller komme til meg og snakke om det. For dette er noe 
jeg virkelig er opptatt av, og Norge er ikke et så lite land at det 
er lettere å skrive til Døves Blad. Døvekirken utgjør en vesentlig 
del av livet mitt, og jeg vil gjerne lære den enda bedre å kjenne. 
Selv om jeg tilhører en del av menigheten som har fått lov til 
å lære mye, så er menighetene forskjellige, og menneskene 
som kommer på gudstjenestene, er forskjellige. Derfor er jeg 
nysgjerrig på hva dere tenker.

Involvering i gudstjenesten
Tanker om gudstjenestefornyelse og 

medvirkning i Døvekirken
Av Katja M. Eidesen - k_eidesen@hotmail.com
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Kjære venner i Døvekirken i Norge 
og alle dere som ber og arbeider for Døvemisjonen!

Jeg vil gjerne dele med dere noen minner og opplevelser 
i mote med misjonen.

I løpet av de fire årene jeg har bodd her i Norge, har jeg 
lært å sette pris på den vakre naturen her og sett hvor vel
signet dette landet er. Menneskene er varme og vennlige, 
både i og utenfor døvesamfunnet. Første gangen jeg hørte 
om og fikk kjennskap til det landet som hetter Norge, var 
rundt 1972 da jeg gikk i første klasse i Keren i Eritrea. 
Skolen ble drevet av Den svenske Døvemisjonen i Afrika, 
en underavdeling under Svenska Evangelisklutherska 
Missionen. Det var klassevenninnen min, Habeste, som 
snakket om Norge og de norske misjonærene hun hadde 
hatt kontakt med i Etiopia.

Historien nedenfor har jeg fra min svigermor, Anni Kaup
pinen Paunu som var misjonslærer på skolen i Keren i 
perioden 1962–1977.

«TA I HVERT FALL
ETT DØVT BARN HERFRA»

Anni var på et misjonærmøte i Lankano som ligger sør 
for Addis Abeba, hele 150 mil fra Keren, Hun hadde med 
seg Nabbai dit. I Langano møtte Anni en norsk misjons
lege, dr. Tausjø. Han ble veldig interessert i Nabbai og 
inviterte bade Anni og Nabbai til å bli med til sykehuset. 
Han kjørte dem dit med bilen sin. Han fortalte Anni om 
en mann som arbeidet på sykehuset, og som hadde en 
døv jente. ”Ta i hvert fall ett døvt barn med til skolen 
din,” sa han til Anni. Anni tok med seg den jenta som 
het Habeste, hun som senere skulle bli klassevenninnen 
min og fortelle meg om det landet som heter Norge. Jeg 

28. februar: Døves misjonsforening hos Grete Elvebakk i Bergen (foto Norunn Kalvenes).

Den norske misjonslegen dr. Tausjø med Hibeste i Sør-Etiopia.
Foto: NLM.

D Ø V E M I S J O N
Av Almaz Mulugheta - mulughetaalmaz@gmail.com

husker godt skoletiden vår. Vi hadde mye moro sammen, 
og vi lærte mye også.

Da skoletiden var over, hadde Habeste vokst seg til å bli 
en dyktig ung dame. Hun flyttet tilbake til det distriktet 
hun kom fra i Sør-Etiopia og fikk seg arbeid på et syke
hus. Vi har fremdeles kontakt med hverandre. Livet har 
behandlet oss godt.

God pinse!
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Søndag før påske startet Døves 
menighet i Bergen med påske-
verksted før gudstjenesten. 
Barn i mange aldre deltok i eggma
lingen. Etterpå bar alle eggene sine 
inn i kirken for å henge de på et tre 
som kirketjener Veronica Troland 
hadde satt fram. Det var hun som 
hadde ideen til denne måten å for
berede påskens innhold. 
Eggene er symboler på liv og opp
standelse. I gudstjenesten ble det 
også brukt andre symboler. Det 
var lystenning med lys i regnbuens 
farger. Det er en del av et opplegg 
for fastegudstjenester som Kirkens 
Nødhjelp har laget. 
Hver farge symboliserer noe som 
løftes fram for Gud. Det er bønner 
for fred, vennskap og rettferdighet, 
for å nevne noe.

Påskeverksted i Bergen
Av Lars Hana - lars.hana@dovekirken.no

Kirkelige handlinger
Det østenfjelske distrikt
Døpt:
02.03.14: Vilde Selvåg Pettersen, 
Døvekirken i Oslo
04.04.14: Tiril Carina Gjermun
bo
Konfirmert:
04.05.14: Andrine Olgeirsdottir
04.05.14: Gina Marie Bergmann
04.05.14: Mads Hansen Vestgård
04.05.14: Tiril Carina Gjermun
bo

04.05.14: Vegard Andre Roås 
Haavik
04.05.14: Vilde Selvåg Pettersen
Gravlagt:
31.01.14: Kjell Larsbråten, 
f. 25.08.38, 
Nordstrand kirkegård
11.03.14:  Finn Arvid Arnesen, 
f. 19.06.38, Alfaset gravlund 
kapell
11.04.14:  Reidun Ingfrid Øst
berg, f. 09.08.31, Gjøvik kapell

24.04.14:  Gunnar Vatn, f. 
15.07.18, Døvekirken i Oslo
23.04.14:  Elsa Mathilde Lys
nes, f. 01.06.17, Langestrand 
kirke

Det sør-vestenfjelske distrikt
Dåp:
13.04.14: Edvine Johansen 
 Vervik,  Stavanger døvekirke.
Vielse:
15.03.14: Ri Ccoc Hlaw og 
Richard Andrè Salvesen, Grim
stad kirke.

Tromsø:
Begravelse/bisettelse:
19.02.14: Olav Hildrum Larsen, 
Lavangen kirke 
12.03.14: HansArthur Hanssen, 
Salangen kirke i Sjøvegan
17.03.14: Aud Øverland Karlsen, 
Havstein kirke i Trondheim
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Han skrev både drikkeviser, skuespill 
og Bergenssangen. Men best huskes 
Johan Nordahl Brun for tekster som 
påskesalmen ”Jesus lever, graven 
brast” og pinsesalmen ”Ånd over 
ånder, kom ned fra det høye”.

Johan Nordahl Brun ble født på By
neset i det nåværende Trondheim 21. 
mars 1745. Han viste tidlig boklige 
interesser, og allerede som 11åring 
skal han ha lest hele Bibelen to 
ganger – kanskje fordi det ikke var 
så mange andre bøker i barndoms
hjemmet. Siden kom han inn på La
tinskolen i Trondheim, og i 1763, 18 
år gammel, reiste han til København 
for å studere teologi. I 1767 avla han 
sin eksamen. I de neste årene arbeidet 
han som huslærer, men ble så ansatt 
som sekretær hos biskop Gunnerus 
i Trondheim. Da biskopen i 1771 
flyttet til København, ble sekretæren 
med. I denne tiden var han med i 
”Det Norske Selskab”, en litterær her
reklubb der man diskuterte, resiterte 
og – ikke minst – drakk punsj. I denne 
tiden skrev han også den drikkevi
sen som omtales som Norges første 

nasjonalsang: ”For Norge, kjempers 
fødeland, vi denne skål vil drikke”. 
I denne tiden skriver han også flere 
skuespill, og får tilmed en pris for 
ett av dem.
Til tross for en forholdsvis svak 
eksamen er det prest han vil være, 
og i 1772 søker han stillingen som 
kapellan til Byneset. Det var et fat
tig kall, uten egen prestegård, men 
han får stillingen og kan, etter 12 års 
forlovelse, gifte seg med sin utvalgte. 
Resten av sitt liv arbeider han som 
prest.

Salmer
Som prest og teolog beskrives Johan 
Nordahl Brun som en klippe som sto 
imot den rasjonalismen som preget 
kirkelivet på slutten av 1700tallet. 
Både som predikant og salmedikter 
talte han varmt og glødende om be
hovet for å bli født på ny, om troen 
på Jesu legemlige oppstandelse og 
om Den hellige ånd som en virksom 
realitet. ”Du fødes må på ny/om du 
vil se Guds rike…” heter det i en av 
salmene hans.
I en av sine prekener slår han fast: ”Vi 
kan lære fra oss troens artikler, men 
å tro på Kristus, er Den hellige ånds 
gjerning”. Det er derfor ikke tilfeldig 
at de to salmene fra hans penn, som 
huskes best i dag, handler nettopp om 
oppstandelsen og pinseunderet.

”Ånd over ånder”
Salmen ”Ånd over ånder, kom ned fra 
det høye” ble skrevet i 1786. Da var 
Brun blitt sokneprest i Korskirken i 
Bergen. Det kallet hadde han fått alt 
i 1774, uten å ha søkt det, mens stil
lingen han hadde søkt i Trondheim, 
ble gitt til en annen. I Bergen blir han 
resten av livet, og trønderen blir en 
ekte Bergenspatriot. Patriotisme lå i 
det hele tatt for ham: I en avhandling 

argumenterte han for at nordmenn var 
et sunnere folkeferd enn dansker, og 
at dette skyldtes at luften var så mye 
renere her.
Andre kjente salmer fra Bruns penn er 
”Jesus som iblant oss står”, ”Å, salig 
den Guds ord har hørt” og ”La denne 
dagen, Herre Gud”.

Biskop
I Bergen gikk Bruns kirkelige karri
ere jevnt og pent oppover. I 1793 ble 
han stiftsprost og i 1797 assisterende 
biskop for å bistå den gamle og syke
lige biskop Irgens. I 1804 ble han selv 
biskop, og var det fram til han døde 
26. juli 1816, 71 år gammel.
Brun var en av de ytterst få geistlige 
som viste forståelse for Hans Nielsen 
Hauge og hans anliggende, og bidro 
til at Bergen ble et slags fristed for 
Hauge selv og hans virksomhet.
Johan Nordahl Brun har fått gater 
oppkalt etter seg i ikke mindre enn 
fire norske byer: Oslo, Bergen, 
Trondheim og Drammen. Dikteren 
Nordahl Grieg stammet fra ham, og 
var også oppkalt etter ham. KPK.

Johan Nordahl Brun: 

Fra drikkeviser til pinsesalme
Av Nils-Petter Enstad

Johan Nordahl Brun skrev pinsesalmen ”Ånd 
over ånder, kom ned fra det høye” i 1786.
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Liturgirevisjonen i Den norske kirke 
og derfor også i Døvekirken går for 
full fart fremover.

I de innsendte opptakene av høymessen vi har fått 
fra døvemenighetene ser vi at de fleste følger godt 
opp gudstjenesten fra 1994. Mye fin poesi er også 
kommet inn. Tusen takk til alle som har bidratt!

Nå er det særlig to forhold vi utfordrer menighetene 
til å arbeide med:

1. Kirkelige handlinger
Nå er tiden kommet for innsendelse av kirkelige 
handlinger: dåp, konfirmasjon, bryllup og begravelse. 
Menighetene har fått brev om dette. Dette bør være 
levert til komiteen innen 30. september 2014.

2. Innspill til Hovedgudstjenesten
Når vi arbeider med tegnspråk, er det helt nødvendig 
å bruke videoopptak. Menighetene og alle som vil 
være med å utvikle tegnspråket i gudstjenestene i 
døvekirkene i Norge, har nå en enestående sjanse 
til å sende inn videoforslag til oversettelser av hele 
eller deler av gudstjenester. Vi i prosjektkomiteen 
har laget et eget skriv og en egen plan for hvordan 
vi og menighetene forholder oss til videoopptak, og 
hvordan disse blir behandlet. Det aller viktigste er 
god informasjon til alle før opptak. 

Alle kan bidra!! Alle kan nå sende inn opptak av 
bønner eller poesi, ikke bare prester eller ansatte 
i døvekirken. Alle som synes deres måte er en god 
måte å uttrykke Fader Vår, Trosbekjennelsen eller 
andre liturgiske ledd, kan sende inn videoopptak av 
sitt forslag. Dette bør komiteen ha i hende innen 30. 
september 2014.

Gudstjenestereformen i Døvekirken fortsetter for fullt! 

Av Hege R. Lønning og Rolf Piene Halvorsen,
leder og nestleder i prosjektgruppen for Døvekirkens gudstjenestereform 

(hege.r.lonning@dovekirken.no)

DU
er viktig for det 
videre arbeidet
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Gudstjenestereformen i Døvekirken fortsetter for fullt! 

Nytt medlem
i gudstjenestereformens prosjektgruppe
Av døveprost Roar Bredvei, leder i gudstjenestreformens styringsgruppe

roar.bredvei@dovekirken.no

Paal Richard Peterson er på sist møte i styringsgruppen 
21. mars i Oslo bispegård oppnevnt til nytt medlem i 
prosjektgruppen for Døvekirkens gudstjenestreform. 
Dette skjer etter at Rune Anda går ut av prosjektgrup-
pen etter ett års meget god innsats. Vi vil takke Rune 
Anda for hans gode arbeid i den tiden han har vært 
med. Rune har bidratt inn i gudstjenestereformarbeidet 
med sin kompetanse på tegnspråk, sin brede erfaring 
fra døvemiljøet og sitt mangeårige kjennskap til døve-
menigheten i Bergen. En stor takk til deg, Rune. Og så 
ønsker vi Paal Richard velkommen. Paal Richard har 
vært aktiv på alle plan i Døvekirkens organisasjon. Vi 
er nå glade for at han går inn prosjektgruppen. 
Takk til Rune og velkommen til Paal Richard!

Paal Richard Peterson. Rune Anda.

Vi i komiteen vil vurdere alle innsendte opptak 
og arbeide videre med dem. Så gjør vi nye opptak. 
Opptakene av språkmodellen vil bli sendt til alle 
menighetene jul 2014 / nyår 2015, så alle som vil, 
kan være med å diskutere videre og får mulighet til 
å uttale seg og være med å bestemme.

I løpet av våren 2015 vil alle menighetene få besøk 
av komiteen for å diskutere forslagene og mulige 
endringer. Da vil det også være mulig å spille inn på 
tekstene som er valgt til å utgjøre Døvekirkens tekst-
bok. Det er de tekstene som leses på søndagenes 
gudstjenester.  Etter det skal Døvekirkens øverste 
organer, og også Den norske kirkes øverste organer, 
vedta Døvekirkens gudstjeneste og liturgier.

Og husk! Det er nå du og andre har størst 
og best mulighet til å bestemme hvordan 
Døvekirkens tegnspråk og gudstjeneste skal 
være i framtiden. 

Derfor håper vi så mange som mulig vil sende inn 
sine forslag. Er det vanskelig for deg å lage et video-
opptak, kan du be noen i din nærmeste døvekirke 
hjelpe deg. Der har de utstyr og kompetanse.

Lykke til med opptakene. 

Opptakene sendes til Døvekirken, Fagerborggaten 
12, 0360 Oslo eller til michael.hoffmann@dovekir-
ken.no som vedlegg eller lenke fra Dropbox eller 
YouTube.  Ellers ta kontakt med din menighet, Hege 
R. Lønning eller Rolf Piene Halvorsen.

Tidsfristen er 30. september.

Vi gleder oss til å se dem!

Denne artikkelen fra prosjektgruppen kan du også se på tegn-
språk på  www.dovekirken.no fra 20. mai.
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Både for barn og voksne var det denne påsken påskevandring i Tromsø. 
Trosopplæringsleder Siv Benedikte Mittet samlet barna til aktiviteter for å 
gjøre påskehendelsene lettere å forstå. Det var stor aktivitet med farger og 
forming.   

2. påskedag var gudstjenesten lagt opp som en vandring gjennom påskeuken. 
Vi stanset opp ved tempelet i Jerusalem, nattverden på skjærtorsdag. Tromsø 
kirken har et motiv av Kristus med tornekronen og det var naturlig å stanse 
foran det bildet. Til slutt dekket vi alteret med lys og farger til påskefest. Et-
terpå var det middag og trivelig samvær.    

Påskevandring i Tromsø 

 Det nordenfjelske distrikt 
 Trondheim—Tromsø 

Lånke          
Palmesøndag innledet vi Den stille 
uke med gudstjeneste og kirkekaffe 
på Lånke menighetshus. Lånke ligger 
i Stjørdal kommune ikkje så langt frå 
Værnes flyplass. Det ble en fin sam-
ling og nå vil vi sette opp en samling 
der også før jul.  

Steinkjer          
I forbindelse med at prost Roar Bred-
vei og kirkeverge Tor Einar Lie besø-
ker  vårt distrikt i mai vil vi ha 
gudstjeneste i Egge kirke søndag 25. 
mai kl 17. Etterpå blir det kirkekaffe 
og god tid til en prat.     
Tautra    
Søndag 24. august arrangerer vi tur til 
Tautra—dere vet den lille øya utenfor 
spissen av Frosta-landet. Tautra og 
Frosta har mange historiske steder. 
Tautra har gamle klosterruiner og et 
helt nytt kloster. Vi skal besøke beg-
ge deler og ha vår egen gudstjeneste 
der ute den søndagen. Mer info sene-
re             

Stabsdager i Bodø  
2. og 3. april hadde de fulltidsan-
satte i Trondheim og Tromsø to 
fagdager i Bodø.            
Møte med  Biskopen.               
Vi hadde et interessant møte med 
Biskop Tor B Jørgensen og hans 
stab. Vi opplevde en storvelvilje 
til å inkludere døvekirken i bispe-
dømmets arbeid og vi ble invitert 
tilbake til samlinger med andre 
ansatte. Biskopen var interessert i 
tegnspråket og i døvekulturen.  
Diakoni                 
Vi hadde et eget  møte med dia-
konikonsulent Brita By. Hun ar-
beidet på -90 tallet i døvekirken i  Fra venstre Arne Lundqvist, Brita By, Be-

rit Øyen Støyva, Siv Benedikte Mittet og 
Per Walle 

Oslo og snakket med oss på tegn-
språk. Brita er en viktig kontakt og 
døråpner for døvekirken i Sør-
Hålogaland.  
Møte med døvemoiljøet             
Et faglig utbytte av en slik tur kan 
ikke skje uten kontakt med døve-
miljøet. Vi møtte et aktivt og ungt 
døvemiljø på deres stamkafé på 
kaien i Bodø. Praten gikk livlig og 
mange nye kontakter ble etablert.       
Sosialt                
Arne og Per har arbeide tett sammen i 
flere år nå, men både Berit og Siv er 
ganske nye i teamet. Derfor ville vi 
også bruke god tid til å se på planer 
og bli bedre kjent med hverandre.   

Tromsø Døvekirke— Alteret pyntet  

til i påskegudstjeneste 
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Påmelding: 

 innen 1.juni på www.dovekirken.no  
 begrenset antall deltakere – «først til mølla» 
 For ungdommer mellom 13 og 18 år 

Egenandel: 

 Kr. 1.750 
 Betales innen 15.6. 
 Inkluderer alt: reise fra nærmeste flyplass eller togstasjon (vi 

bestiller), mat, overnatting, turer 

Spørsmål? – Ta kontakt med: 

 Michael Hoffmann (teknisk ansvarlig) michael.hoffmann@dovekirken.no  

mobil: 40 76 37 23 
 Hege R. Lønning (leirsjef) hege.r.lonning@dovekirken.no  

sms: 95209906 
 

Døvestevne 22. – 24. august 2014 på Alværa i Lavik
Døves menighet, Bergen inviterer til årets døvestevne i Lavik i Sogn og Fjordane.

Alværa Misjonssenter ligger idyllisk plassert ved Sognefjorden, omkranset av furuskog og løvskog. Det er bare en spasertur 
ned til fjorden. Misjonssenteret har spisesal, kjøkken, peisestue, TVstue, internat og hytter. Alle rom og hytter har bad/wc.
Opplevelser: Biljard og bordtennis, minigolf, trampoline, basketballbane, volleyballbane og fotballbane. 2 robåter og red
ningsvester. Mulighet til å fiske både fra båt og fra land. Badebukt, grillplass og fint turterreng.

Pris pr person kr 1.500, fra fredag til søndag. Barn mel
lom 5 og 13 år betaler kr 690,. Inkluderer kvelds fredag, 
frokost, middag, kvelds lørdag, frokost og lunsj søndag. 
Barn under 5 år er gratis. (eksempel: 1 foreldre med 1 
barn under 5 år betaler kr 1.500,). Tillegg for leie av 
sengetøy kr 100,, for oppredd seng kr 200,. Rabatt for 
familie: Hvis barn deler rom med foreldre, betales det 
bare for foreldrene. 

Påmeldingsfrist 11. august til 
doves.menighet.bergen@dovekirken.no

IFHOH-konferanse
i Jerusalem

Av Eyolf Berg
eyolf.berg@dovekirken.no

Det internasjonale forbundet for hørsels
hemmede, International Federation for 
Hard of Hearing (IFHOH), avholdt ge
neralforsamling og konferanse på hotell 
Leonardo i Jerusalem 6. og 7. april i år. 
Dagen før, 5. april holdt Det europeiske 
forbundet for hørselshemmede, Euro-
pean Federation for Hard of Hearing 
(EFHOH), sin generalforsamling sin 
generalforsamling samme sted. Valgene 
i begge organisasjonene medførte at 
det for første gang på mange år ikke er 
nordmenn i noen av de to styrene.
Veldig mye av IFHOHs arbeid skjer 
overfor FN, og det ble gjentatte ganger 
poengtert at man har et veldig nært og 
godt samarbeid med Døves verdens
forbund, World Federation of the Deaf 
(WFD), og at nettopp dette samarbeidet 
ga styrke til begge organisasjoner i møte 
med FNs organer. Dette blokksamarbei
det ønsker man å videreutvikle, og det ble 
lagt sterkt inn over medlemsorganisasjo
nene at tiden med motsetninger mellom 
tunghørte og døve bør være forbi én gang 
for alle. Ikke minst slo det undertegnede, 
som var til stede som observatør for Det 
internasjonale forbundet for sjelesorg 
blant hørselshemmede, IVSS-Churchear, 
den udelt positive holdningen som kom 
til uttrykk i forhold til tegnspråk som 
del av en total kommunikasjons og 
kulturpakke. Dersom denne holdningen 
slår gjennom nedover i medlemsorgani
sasjonene, lover det godt for en framtidig 
felles opptreden også overfor nasjonale 
myndigheter – og overfor kirkelige, ikke 
minst.
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Liseberg 
 

Fornøyelsesparken 
Vårens høydepunkt! 

 
Er du mellom 13-17 år? 

Bli med oss til Gøteborg! 
 

Fredag 6. – søndag 8. juni 
 

Vi skal bo på hotell Liseberg Heden nær fornøyelsesparken  
 

Vi reiser med buss fra Oslo bussterminal fredag ettermiddag! 
 

Bindende påmelding! 
Egenandel: 850,- inkludert buss, overnatting m/frokost og 
tivoli.  
Konto: 6011.05.96718 (Merk Liseberg + navn) 
 

Påmeldings- og betalingsfrist 22. mai 
 

 For Ungdom: For foresatte: 
Navn:   
Alder:   
Adresse:   
SMS:   
Epost:   
Spesielle behov:   

 
Spørsmål? Kontakt: karl.robertsen@dovekirken.no.   Sms: 40769482 

Fra 28. februar til 2. mars var det vinterhelg på Fjellseter 
leirsted i Sykkylven, og her deltok 19 voksne og 18 barn og 
unge (inkludert dagsbesøkende og 4 fra Bergen). Arrangører 
var Møre og Romsdal Døveforening (også aktivitetsklub
ben og barneklubben) og Døves Menighet i Møre. Det var 
like kjekt denne gangen som i fjor og tidligere. Både store 
og små koste seg med forskjellige aktiviteter, selv om det 
denne gangen var nesten snøfritt. F.eks. var det populært 
med bordtennis.
Fredag ankom vi til innkvartering og kveldsmat. Lørdag var 
noen ved skiheisen og rente akebrett eller slalåm. Andre satt 
i paviljongen og koste seg. Gode vafler i hytten på ettermid

Geir-Olav Haugen, Lorents Ness og Johan Solheim samtaler. 

Ivrige eggmalere, trosopplærer Ann-Karin Voldsund hjelper til.

Kjekk helg på Fjellseter
 Av Kirsti Fylling, Langevåg

dagen før det var tid for den populære eggmalingen for store 
og små. Så var det gudstjeneste ved døveprest Odd Erling, 
hvor barn og unge fikk delta i prosesjon, rollespill og ten
ning av lys. Tema var påsken og om den lamme mannen som 
møtte Jesus. Og det var premiering av malte egg: det fineste, 
det tøffeste og det mest kunstneriske – et vanskelig arbeid 
for dommerne Cecilie og Lorents som sa at alle eggene var 
like flotte, malt av kunstneriske barn og voksne.
Etter gudstjenesten ble det servert taco til middag, og så var 
det tid for underholdningen som det alltid er forventninger 
til. Her var det quiz for barn og unge, stolleik, kortleik hvor 
vi kniper hender, og andre leker.
Søndag var det tid til gåtur i den flotte naturen før lunsj og 
rydding. Det var et flott samarbeid, og alle hjalp til med 
matlaging, rydding, passing av barn når andre gikk på tur 
m.m. Sosialt var det også topp! Alle hadde det kjekt, og vi ser 
fram til neste gang. Så får vi håpe at vi det er en mer normal 
vinter neste gang. Uansett var det en fin helg i år!

Den første pinsedagen. Kirken får Den hellige ånd.
Kopi av ikon fra 1300-tallet.
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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 25. mai Fellesgudstjeneste for Dø

vekirken og CSS. Denne gangen samles vi i 
Oslo Døvekirke. Gudstjenesten arrangeres i 
samarbeid mellom døvemenigheten og Signo 
CSS.

•  Søndag 08. juni, Pinsedag, kl. 11: Høytids
gudstjeneste i Oslo Døvekirke. Faderen har 
sendt oss sin Hellige Ånd!

•  Søndag 22. juni kl. 11: Gudstjeneste i Oslo 
Døvekirke kl. 11.00

•  Søndag 06. juli kl. 11: Gudstjeneste for hø
rende og døve på Ekeberg. Gudstjenesten på 
NMS sin sommerfest og generalforsamling 
på Ekeberg tilrettelegges for både døve og 
hørende.

•  Søndag 20. juli kl. 11: Gudstjeneste i Oslo 
Døvekirke

•  Søndag 17. august kl. 11: Gudstjeneste i Oslo 
Døvekirke 

•  Søndag 31. august kl. 12: Fellesgudstjeneste 
for Døvekirken og CSS. Denne gangen samles 
vi på CSS på Nordstrand. Gudstjenesten ar
rangeres i samarbeid mellom døvemenigheten 
og Signo CSS.

•  Søndag 14. september kl. 11: Gudstjeneste i 
Oslo Døvekirke

Resten av distriktet
•  Mandag 09. juni (2. pinsedag) kl. 11: Pinse

gudstjeneste i Hamardomen. Velkommen til 
visuell festgudstjeneste med poesi og ballett 
i vakre omgivelser på Domkirkeodden i Ha
mar.

•  Tirsdag 29. juli kl. 18: Olsokgudstjeneste i 
Skedmo Kirke. Velkommen til gudstjeneste i 
samarbeid med Skedsmo menighet.

Faste aktiviteter i Østenfjelske distrikt:
•  Kafé i Oslo Døvekirke annenhver torsdag 

(ulike ukenumre) kl. 14–18.
•  Åpent Hus i Oslo Døvekirke annenhver tors

dag (like ukenumre) kl. 11.13–13.30.
•  Hyggetreff i Storhamar Kirke, Hamar, siste 

onsdag i måneden kl. 11–13 (ikke juni og 
juli).

•  Ungdomsklubb i Oslo Døvekirke annenhver 
onsdag kl. 18–21.

Følg med i kalenderen på 
www.dovekirken.no/oslo

Gudstjenester i Vestfold og Telemark
•  Søndag 1. juni kl. 11: Jubileumsgudstjeneste 

i Østre Halsen Kirke. Vestfold døveforenings 
100årsjubileum feires med jubileumsgudstje
neste i Østre Halsen Kirke i Larvik.

•  Fredag 13. juni kl. 14: Åpningsgudstjeneste 
for Døvekirkenes fellesmøte i Sandar Kirke, 
Sandefjord.

Andre aktiviteter
•  Tirsdag 20. mai 2014 kl. 18: Åpent orien

teringsmøte om Døvekirkens kirkepolitiske 
målsetninger hjemme hos Mette og Tom Zeif
fert, Skrenten 14, 3185 SKOPPUM. Dette er et 
åpent møte der vi ønsker at både menighetsut

valg, ansatte og vanlige menighetsmedlemmer 
deltar. Det er viktige spørsmål vi tar opp, og 
det er rom for tilbakemelding og diskusjon

Gudstjeneste i Kristiansand
•  (2. Pinsedag) 09.06. Friluftsgudstjeneste på 

Sørlandet. Sted og tidspunkt kommer snart.

Gudstjenester i Stavanger
•  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 fri

luftskapell kl. 11.00. Besøk fra Madagaskar 
 Felles avreise fra Døvekirken kl. 10.00. Åpen 

kafè i Brekko etter gudstjensten.
•  3. august 2014: Gudstjeneste kl. 18.00
•  17. august 2014: Gudstjeneste kl. 11.00 
 Grillfest bak kirken etter gudstjeneste

Annet
Døvepresten har kontordag i Kristiansand 
10. juni. Ta kontakt for samtale på 45273157.

Gudstjenester i Bergen
•  17. mai kl 8 (andakt og flaggheis)  
•  25. mai kl 11 
•  8. juni kl 11 (pinsedag) 
•  Osterøy: 15. juni kl 11 i Haus kirke

Julikvelder i Bergen Døvekirke
I juli blir det samling i døvekirken hver torsdag 
kl 18. Det blir en kort gudstjeneste eller andakt 
med lystenning etterfulgt av sosial samling med 
kaffe og noe å bite i. Velkommen til hyggelige 
sommerkvelder!

Åpen kirke – tirsdager kl 10.30
Andakt før seniortreff i Bergen døvesenter: 20. 
mai, 3. juni, 17. juni, 12. august, 26. august, 9. 
september.

KONOWS SENTER
Andakt ved døveprest følgende torsdager kl 12: 
15. mai, 12. juni, 26. juni, 10. juli, 24. juli, 7. 
august, 21. august, 7. september.

Døves misjonsforening
har temakveld i Bergen Døvekirke onsdag 21. 
mai kl. 18.00. Linda Veronica Steinsbø forteller 
om sine opplevelser som volontør på Madagas
kar. Alle er hjertelig velkommen!

Gudstjenester i Møre
•  Tirsdag 6.mai, kl.17–20: Åpen Kirke i 

Molde Domkirkes kapell og lunsjrom. Vel
kommen 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.

•  Tirsdag 20.mai, kl.11: Åpen Kirke i Volsdalen 
menighetshus i Ålesund. Velkommen til prat, 
mat og lystenning. Ta gjerne med en gevinst. 

•  Torsdag 29.-Lørdag 31.mai: Menighetstur til 
Averøya, mer informasjon kommer på nettsi
der, facebook, m.m.

•  Søndag 1.juni, kl.11: Jubileumsgudstjeneste i 
Volsdalen Kirke i Ålesund. Volsdalen menig
hetshus er 50 år og Volsdalen Kirke er 40 år. 
Kirkekaffe. 

•  Søndag 29.juni, kl.11: Gudstjeneste i 
Volsdalen Kirke i Ålesund. Kirkekaffe.

•  Tirsdag 29.juli, kl.18: Olsokgudstjeneste i 
Borgund Kirke i Ålesund. Kafeteria i Sunn
møre Museum etterpå. Foredrag om aktuelt 
tema.

•  Søndag 17.august, kl.11: Gudstjeneste i 
Volsdalen Kirke. Kirkekaffe.

•  Fredag 22.–Søndag 24.august: Døve
stevne på Allværa leirsted ved Sognefjorden. 
Arrangement sammen med døvemiljøet fra 
Bergen.

•  Tirsdag 27.august, kl.11–14: Åpen kirke i 
Volsdalen menighetshus. Prat, mat, tombola 
og lystenning. Ta gjerne med en gevinst.

•  Søndag 31.august, kl.11: Gudstjeneste i Vols
dalen Kirke med AaFKpreg. Fotballcup i 
fotballbingen ved kirken mellom menigheter, 
Stormen, m.fl. Kirkekaffe og kirkecola. 

•  Søndag 21.september, kl.11: Gudstjeneste i 
Volsdalen Kirke, nattverd og kirkekaffe.

Gudstjenester og arrangementer 
i Nordenfjelske Distrikt:

Trondheim:
•  11.mai: Gudstjeneste kl 11. Trondheim døve

kirke
•  20.mai: Hyggetreff kl 11.Klostergata 60
•  25.mai: Gudstjeneste med kirkekaffe, kl 17 i 

Egge Kirke, Steinkjer
•  3.juni: Menighetskveld kl 19. Tema: ”Hvordan 

er det å leve som katolikk?” ved Patric Kermit 
og Sidsel Marianne Holiman.  Klostergata 60

•  17.juni: Hyggetreff kl 11. Klostergata 60
•  29.juni: Gudstjeneste, besøk av folk fra Ma

dagaskar kl 11. Trondheim Døvekirke 
•  10.august: Gudstjeneste med kirkekaffe kl 18. 

Trondheim Døvekirke 

Tromsø:
•  15.mai: Åpen kirke kl 18. Tema: Trosopplæ

ring. Tromsø døvekirke
•  25.mai: Gudstjeneste, nattverd og middags

servering kl 13. Tromsø døvekirke
•  8. juni: Fellesgudstjeneste og kirkekaffe kl 11. 

Kroken kirke
•  22. juni: Gudstjeneste, dåp, nattverd, middags

servering kl13. Tromsø døvekirke
•  24.august: Gudstjeneste  Myre kirke, Vester

ålen kl 11.00
•  31.august: Gudstjeneste  nattverd og middag

servering, prostebesøk Tromsø døvekirke
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DØVEKIRKENES FELLESMØTE  2014  
I SANDEFJORD 13. – 14. JUNI 
Døvekirkenes fellesmøte 2014 skal være i Sandefjord 13.-14. juni

og er lagt til Clarion Collection Hotel Atlantic.

Hovedtemaet på Fellesmøtet er:
«Folkekirke / demokrati»

Parallelt med Fellesmøtet skal det også i år arrangeres
Ungdommens Fellesmøte. 

Fra kl. 12.00 på fredag er det ankomst, registrering og lunsj.

Fellesmøtet starter med åpningsgudstjenesten kl. 14.00
i Sandar kirke i Sandefjord.

Etter gudstjenesten blir det åpning av Fellesmøtet og drøfting av saker og forhandlinger
frem til middag på kvelden. 

Hovedtemaet på Fellesmøtet er lagt til lørdag.

Temaet er: "Folkekirke/demokrati". Etter innledninger skal vi arbeide i grupper med følgende tema:
• Demokrati i døvekirken - Valg til menighetsråd og bispedømmeråd

• Aktiv bruk av døvekirkene - Hvordan få det til?

Det vil også bli gitt informasjon om Trosopplæringen i Døvekirken.

Fellesmøtet avsluttes kl. 16.00 på lørdag.

Fellesrådet ønsker vel møtt til inspirerende dager.
Fellesmøtet er stedet der aktuelle saker i Døvekirken behandles og drøftes.

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



B-BLAD

Pinsen er den tredje og siste av de store høytidene i kirkeåret. 
Historisk sett er den imidlertid nummer to, bare få uker eldre 
enn høytidenes høytid, påsken. Og i likhet med påsken har 
også pinsen et profetisk forbilde i Det gamle testamente, 
nemlig den såkalte ”ukefesten”, 7 uker etter utgangen fra 
Egypt, da israelsfolket mottok loven ved Sinai.

Ordet pinse kommer at det greske ordet pentecostæ som 
betyr den femtiende, og hvis du begynner å telle fra og med 
påskedag, finner du at pinsedag er den 
femtiende påskedagen. Pinsen henger 
altså nøye sammen med påske, og vi 
kan ikke skille de to fra hverandre. Den 
svenske forfatteren Peter Halldorf sier i 
sin bok ”Hellig år” (Luther forlag 2012, 
oversatt og tilpasset til norske forhold av 
undertegnede): ”… det er pinsen som til 
slutt fullbyrder påsken – de to kan ikke 
skilles fra hverandre. I dypeste forstand 
er ikke pinsen en egen høytid. Den er 
påskens besegling.”

Den nære sammenhengen mellom 
påske og pinse ser vi allerede i det fak-
tum at pinsen egentlig ikke har noe eget 
navn. I kirkens år heter den kort og godt 
”den femtiende”, altså den femtiende 
påskedagen, på samme måte som den 
i gammeltestamentlig tid het shauvot 
som betyr ukene, altså 7 uker á 7 dager. 
De to høytidene, påske og pinse, utgjør 
en enhet, skriver Halldorf. Det er ikke 
mulig å skille dem fra hverandre. I påsken vant Jesus Livet da 
han sto opp fra de døde, og i pinsen gir han Livet til Kirken. 

Det er da den mektige misjonsbevegelsen som kalles Kirken 
starter – og brer seg ut til hele verden. På mindre enn fire 
hundre år har evangeliet om Jesus Kristus nådd like til Kina og 
Mongolia, langt sør i Afrika og helt nord til de britiske øyer. Ja, 
selv i Skandinavia har i det minste enkelte antakelig allerede 
hørt om ”Kvite-Krist”.

Når Lukas i Apostelgjerningene beskriver det som hendte 
pinsedag i Jerusalem, den femtiende påskedagen, 7 uker etter 
Jesu oppstandelse, skriver han om ild og en susende vind. Det 
er de samme fenomenene som også er omtalt i 2. Mosebok 
når Herren gir israelsfolket Loven. Nettopp denne likheten 
understreker for oss at både israelsfolkets utgang fra Egypt 
og hendelsen ved Sinai var profetiske forbilder på det som 
skulle komme da Jesus sto opp fra de døde, og da Kirken fikk 
Den hellige ånd.

Pinsedag ble det tent en brann, en brann som først bredte seg 
blant dem som var samlet i Jerusalem den dagen. Tusener av 

Pinse
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dem som var der, kom til tro på Jesus som Herre og frelser og 
ble døpt. Siden bredte ilden seg utover i landet, og det tok ikke 
lang tid før den sprengte grensene og bredte seg utover i hele 
Romerriket og sprengte også Romerrikets grenser. Hverken 
land eller hav, hverken fjell eller ørken, hverken kulde eller 
varme kunne slukke ilden. Den brenner fremdeles. Selv for-
følgelser og motstand har ikke kunnet slukke den. Fremdeles 
sprenger ilden menneskeskapte grenser. Det så vi ikke minst 
da Berlin-muren falt i 1989. Den bevegelsen som veltet det 

øst-tyske diktaturet, begynte med en 
liten gruppe mennesker som samlet seg 
i en kirke og ba sammen: Kyrie eleison 
– Herre miskunne deg over oss. Åndens 
ild brant i disse menneskene, og ilden 
sprengte grensene.

Har dere sett en russisk kirke med de 
karakteristiske kuplene på tak og tårn? 
Russisk-ortodokse troende smiler over-
bærende når folk fra vest snakker om 
”løk-kupler”. Er dere blinde, spør de. 
Ser dere ikke at det er flammer? Det 
er den ilden som ble tent pinsedag for 
snart 2000 år siden i Jerusalem. Kuplene 
minner de troende om at denne ilden 
fremdeles brenner i Jesu Kristi Kirke. Det 
var derfor Kirken overlevde 70 års kom-
muniststyre, slik den også overlevde 
forfølgelse og motstand fra romerske 
keisere, nordiske vikinger, japanske 
krigsherrer, det 20. århundres nazister 
og også vil overleve vår egen tids ateister 

og islamister og hva de nå enn kaller seg, alle de som forsøker 
å slukke ilden. Herren har lovet at det aldri vil skje. Dødsrikets 
porter skal aldri få makt over hans Kirke i verden.

På samme måte som de russiske flammekuplene vitner også 
den røde fargen vi bruker i pinsen, om at ilden fra den første 
pinsen fremdeles brenner i Kirken. Rødt er ildens farge – og 
derfor også Åndens.

Hvorfor feirer vi pinse? Vi feirer pinse fordi vi feirer selve Livet, 
det Livet som aldri dør, men som er evig. Det Livet Jesus vant 
ved sin oppstandelse påskedag, ble vårt pinsedag. Derfor 
er pinsen viktig for oss. Derfor er det viktig at vi kommer 
sammen til gudstjeneste og feirer pinsen, ikke som et minne 
om en hendelse en gang i en fjern fortid, men som noe som 
virkelig blir vårt når vi samles for å feire det. Når vi feirer pin-
segudstjeneste, sprenger ilden grensene i tid og rom mellom 
Jerusalem i år 33 og der vi befinner oss i år 2014. Vi er der og 
får del i det som skjedde den gangen. Det som skjedde den 
gangen, skjer midt i blant oss her og nå.

God pinse, alle sammen!


