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ANDAKT Av Lisa Lind, døvekapellan/prostiprest

Maria Budskapsdag
Hei på dere, alle som leser Døves Blad! 

Jeg er en ny, fersk prest, ansatt i Trondheim. 
Hva var min første oppgave i jobben? Å ryd-
de opp og pynte kontoret til en ny start? Å 
nei, ikke enda. Sjefen min, prost Roar Bredvei 
var førstemann til å gi meg oppgave. Han er 
ivrig, tenkte jeg med en stor smil. Oppgaven 
var å skrive noe om Maria Budskapsdag. Nå 
kan dere se i huset og finne fram Bibelen. 
Slå opp Lukas-evangeliet, kapitel 1, og les 
fra vers 46 til vers 55. Bruk to minutter, og 
se gjennom teksten. Ser du at teksten er 
veldig poetisk og rytmisk? Kanskje litt tungt 
å forstå hva som er meningen bak teksten. 
Jeg ville derfor spørre Roar Bredvei som 
har mange år erfaring som prest, om denne 
teksten: 

Kjære Roar, 

1. Hva betyr Maria Budskapsdag? 

Det er den dagen som denne teksten forteller 
om, da engelen Gabriel kom til jomfru Maria 
og fortalte om at hun skulle bære frem Jesus-
barnet. 

2. Det er mange personer som heter Maria, 
i Bibelen; hvem var hun egentlig? 

Helt sikkert en helt vanlig jente på den  tiden. 

3. Hun sier mange ganger «han». Hvem er 
det hun mener? 

Hun mener Gud, som hun kaller Herren. 

4. Hvordan kunne hun vite om Guds verk i 
hennes liv? Det virker jo mystisk. 

Hun må ha tolket sitt liv i denne sammenhen-
gen ut fra situasjonen og sin tro og kjennskap til 
Det gamle testamente. 

5. Se på vers 52: «Og støtte herskere ned  
fra tronen, men de små opphøyet han.»  
Hva mente hun med det?  

At Gud står på de svakes side, og slik også 
 Maria sin side. 

6. Til slutt: Hvor gammel tror du Maria var 
da hun ble gravid? 

Kanskje 14–15 år? 

 

Takk Roar! Det var en god hjelp til å forstå 
teksten bedre. 

Hilsen 

Lisa Lind 

Denne andakten kan du også se på tegnspråk på www.dovekirken.no 
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Lisa sier ja til å tjene Gud som prest.

«HØRING» og «DIALOG» 
på tegnspråk !

Menighetene skal bli sett og «hørt» i Den norske kirke. Derfor møtes vi 
til fellesmøte, fellesråd, årlige prostebesøk og andre samlinger. Og derfor 
snakker vi ofte sammen på billedtelefon, skype og når vi ellers møtes.  
I tillegg gjennomfører vi det som vi kaller «høringer» i menighetene. For 
oss i Døvekirken handler det ikke om å «høre», men om å bli sett gjen-
nom en dialog på tegnspråk.

I fjor på denne tiden hadde alle døvemenighetene besøk av Camilla 
Høiberg og Hege R. Lønning.  Det kalles «HØRING» når menighetene 
slik blir spurt om hva de tenker og mener om forskjellige saker.  Siden 
det var Camilla og Hege som kom og gjennomførte «høringen» på tegn-
språk, kunne vi like godt sagt at menigheten «BLE SETT».  Det er også 
poenget med denne dialogen mellom menighetene, fellesrådet og bispe-
dømmerådet. Slik ser vi hverandre, og slik utvikler vi en god dialog for å 
komme frem til gode felles beslutninger i et demokrati.

I fjor handlet «høringen» om Døvekirkens visjon og strategi for de kom-
mende 4 år fra 2015 til 2019.  I år vil Oslo bispedømme sammen med 
Døvekirken lede oss gjennom en omorganisering av Døvekirken slik det 
også har skjedd ellers i Oslo bispedømme. 

Nå forbereder vi oss på en ny «høring». I vår vil alle menighetene og me-
nighetsutvalgene få besøk av Hege R. Lønning, Siv Mittet og Rolf  Piene 
Halvorsen.  Tema er denne gangen Døvekirkens gudstjenestereform og 
vår hovedliturgi. Gjennom flere slike «høringer» i årene som kommer, 
vil vi alle få god mulighet til å spille inn til og være med på å utvikle vår 
gudstjeneste og våre kirkelige handlinger som dåp, konfirmasjon, bryllup 
og begravelse med bønner, salmer, tekster på tegnspråk og med et visuelt 
uttrykk. 

Lykke til med «høringene» på tegnspråk !

Døveprost Roar Bredvei

Denne Lederartikkelen kan du også se på tegnspråk på www.dovekirken.no

LEDER
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10 gode grunner til å si ja til å bli valgt inn i et 
 menighetsråd eller bispedømmeråd:

 1. Du bidrar til å holde døvekirken levende.
 2. Du blir del av et kristent fellesskap.
 3. Du gjør en viktig jobb for fellesskapet.
 4. Du kan sørge for et trygt og godt fritidstilbud for 

barn og unge.
 5. Du får innblikk i og påvirker de demokratiske 

 prosessene i kirken.
 6. Du får et nytt nettverk i døvemiljøet – og i kirke

miljøet.
 7. Du kan sørge for at din kirke er en åpen og 

 inkluderende kirke.
 8. Du kan påvirke aktivitetstilbudet i døvemenigheten 

din.
 9. Du får nyttig styreerfaring som du kan bruke i andre 

sammenhenger.
 10. Du kan oppdage nye sider ved deg selv.

Lisa Lind ble ordinert til prest i Den 
norske kirke 18. januar 2015 i Oslo 
domkirke av biskop Ole Christian 
Kvarme. Hun er den første som er 
født døv og har gjennomført teologisk 
embetseksamen (cand. theol.), og den 
første døve kvinnelige døvepresten i 
Norge. Hun er ordinert til tjeneste som 
døveprest i Nordenfjelske døvedistrikt 
med døvekirken i Trondheim som 
base.

Lisa har sin utdanning fra Det teologiske fakultet, Uni-
versitetet i Oslo. Her begynte hun sine studier i 2007. 
Etter hvert modnet tanken på prestetjeneste. Høsten 
2014 fullførte hun profesjonsstudiet i teologi. Fakultetet 
er stolt over å ha uteksaminert den første døve teologen 
i Norge. Lisa har vært en berikelse for studiemiljøet 

vårt. Ved semesteravslutningen før 
jul da Lisa sammen med de andre 
kandidatene fikk sitt vitnemål , høvde 
det seg slik av tidligere biskop og 
professor ved fakultetet, Per Lønning, 
var til stede. Han gratulerte Lisa og 
sa at hun har vist stort mot ved som 
døv å gi seg i kast med teologistudiet. 
Lisa er modig; hun gir ikke opp. Hele 
livsveien hennes så langt vitner om 
det. Hun gjennomfører det hun setter 

seg fore. Nå er hun ordinert prest.

Fullføringen av profesjonsstudiet i teologi og ordina-
sjonen er selvsagt viktige milepæler i Lisas liv, men 
også for Det teologiske fakultet, Døvekirken og Den 
norske kirke. Vi gratulerer Lisa og ønsker henne Guds 
rike velsignelse i tjenesten som døveprest.

Gratulerer, Lisa!
Av Hallgeir Elstad, studiedekan, professor dr. theol., Det teologiske fakultet, Universitetet i Oslo

hallgeir.elstad@teologi.uio.no

gode grunner10
 

PROGRAM – GEVINSTER – KAFE – SOSIAL OG PRAT 
 

 
 

11.30  
BASAREN ÅPNES PÅ ÅPENT HUS 

 

18.00  
”UNGDOMSHJØRNET”  

FOREDRAG AV UNGDOMMER  
OM ST. LUCIA-FESTIVAL I STOCKHOLM 

 
 
 

11.00  
PROGRAM FOR BARNEHAGE OG SKOLEKLASSER 

 

18.00 
ANDAKT 

 
19.00 

”BASARENS HOVEDGJEST” 
INTERVJUES OG HEDRES 

 
 

 
 

13.00  
”BARNEHJØRNET” 

TRYLLEFORESTILLING 
ANSIKTMALING 

 
14.00 

SALG AV VAFLER 
 

15.30 
FOREDRAG OM KIRKENS NØDSHJELPS FASTEAKSJON  

 
18.00  

LODDSALGET AVSLUTTES 
 

19.00  
DEN STORE TREKNINGEN 

 
 

VELKOMMEN! 
 
 

I OSLO DØVEKIRKE 
Torsdag 5. – lørdag 7. mars 2015 

Kl. 11 - 21 

Torsdag 

Fredag 

Lørdag 
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Døvekirken trenger flere studenter i kirke-
lige og pedagogiske fag. I likhet med resten 
av Den norske kirke har også Døvekirken 
flere eldre ansatte som vi er glad i, og som 
gjør en god jobb. Men en dag skal også de 
kunne nyte pensjonistlivet, og da trenger vi 
nye medarbeidere. Det er viktig for oss at 
godt utdannede medarbeidere står klare til å 
overta. Slik utdanning tar tid, men vi bistår og 
støtter studentene våre med praksisplasser, 
veiledning, hjelp til individuell tilrettelegging 
eller kurs som vi tilbyr sammen med utdan-
ningsinstitusjoner. 

Fra høsten 2015 arrangerer Teologisk fakultet 
i Oslo arrangerer sammen med Høgskulen i 
Volda et slikt kurs i kristendom og pedago-
gikk. Dette vil bli tilrettelagt i samarbeid med 
Døvekirken. Flere av Døvekirkens ansatte skal 
være med på kurset, så et trygt tegnspråklig 
miljø er garantert. Allerede nå er Marianne 
Rasmussen Kolvik, Karl Fredrik Robertsen 
og Maren Oriola i gang med en forelesing slik 
at det kan lages opptak med tolk. Disse skal 
f.eks. erstatte forelesninger på podcast, som 
hørende studenter får. 

Kurset omfatter på 60 studiepoeng og består 
av flere moduler. Det strekker seg over 2 år 
og  vil kunne brukes både i kirkelig arbeid og 
i skolen. Kurset består av følgende moduler: 

• Film, populærkultur og livstolkning  
(høsten 2015).

• Bibelen - tekster og lesninger i møte med 
barn og ungdom (våren 2016). 

• Profesjonsetikk, kristen tro og livstolkning i 
møte med barn og unge (våren 2016).

• Kristendom, oppvekst og læring  
(høsten 2016).

• Kristendommens historie i trosopplæringen 
(høsten 2016 – våren 2017) med studiereise 
til Wittenberg.

Det hadde vert fint om flere døve kunne bli 
med på kurset, og kanskje dette kurset kan 
være starten på en kirkelig utdanning?
Har du spørsmål? Helt supert! Ta kontakt 
med Michael Hoffmann (michael.hoffmann@
dovekirken.no / mobil 40 76 37 23) eller Siv 
Elstad (siv.h.elstad@dovekirken.no / mobil 91 
35 07 76)!

FLERE
STUDENTER

Nytt studieopplegg for døve

Av Michael Hoffmann
michael.hoffmann@dovekirken.no

Døvekirken trenger
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Døves Tidsskrift og Norges døveforbund roser Døvekirken
for tegnspråk og rekruttering av døve ansatte

31/2015 Døves Tidsskrift

LE
D

E
R

NDF har alltid vært en organisasjon for tegnspråklige. 
Men det har ikke alltid vært like tydelig kommunisert 
ut til omverdenen. Inntil nylig var norsk tegnspråk 
ikke anerkjent som et fullverdig språk og som en del av 
den norske kulturarven. Dette har preget samfunnets 
syn på oss - både døve og tegnspråk ble betraktet i et 
funksjonshemmingsperspektiv. 
Det er bare ti år siden NDF endret sine vedtekter slik 
at det står klart og tydelig at man skal jobbe for å 
styrke tegnspråkets stilling i samfunnet. Dette viser et 
økt fokus på språket og kulturen, ikke funksjonshem-
mingen. Og det er bare to år siden NDF redefinerte seg 
som både en organisasjon for funksjonshem-
mede og en språkpolitisk organisasjon.

Etter stortingsmeldingen «Mål og mening» 
(2008) hvor Kulturdepartementet uomtviste-
lig slår fast at norsk tegnspråk er et fullverdig 
språk og en del av norsk kulturarv, har vi i 
stadig større grad våget å flagge oss som en 
språklig minoritet. Kulturperspektivet vokser 
fram og erstatter funksjonshemmingsperspek-
tivet. Vi trenger ikke lenger gå stille i dørene. 
Tegnspråk er språk og kultur!

NDF, Stiftelsen Signo og Døvekirken har nære bånd. 
NDF har kritisert både Signo og Døvekirken i Døves 
Tidsskrift tidligere. Signo på grunn av for få døve 
ledere, og Døvekirken for tegnspråknivået ved enkelte 
gudstjenester. Men gode venner må kunne gi hverandre 
både ros og ris. Derfor er det med glede vi konstaterer 
at både Signo og Døvekirken har vedtatt egne handlings-
planer for tegnspråk.

I 2014 vedtok hovedstyret i Stiftelsen Signo sin tegn-
språkvisjon. Visjonen definerer et klart mål om at alle 
som arbeider i Signo, skal kunne snakke sammen på 
tegnspråk. Dette er et stort skritt framover for å styrke 
tegnspråkets stilling innenfor Signo. I dag er det over 
1000 ansatte i Signo. Av disse er snart 20 prosent døve. 
Det er ingen selvfølge at 800 hørende arbeidstakere 
i en stor organisasjon skal kunne flytende tegnspråk. 
Tegnspråkvisjonen er et stort skritt framover for Signo 
– og for alle tegnspråklige i Norge!

Signo er en viktig organisasjon for døve. Signo er 
Norges største arbeidsgiver for døve og løser viktige 

Språkbevissthet 
hos Signo og Døvekirken

Finn Arild Thordarson
Nestleder i Norges Døveforbund

samfunnsoppgaver til beste for døve. Og ikke  
minst er Signo en viktig alliert for NDF i kampen 
om å styrke tegnspråkets stilling på alle områder i 
samfunnet. 

Dette kommer enda tydeligere til uttrykk gjennom 
Signos tegnspråkvisjon.
Døvekirken står også sammen med Norges Døve-
forbund og Signo i kampen for å styrke tegnspråkets 
stilling i samfunnet. Døvekirken har markert seg 
tydelig spesielt gjennom en bevisst rekrutterings-
politikk hvor tegnspråkkunnskaper veier tungt. 

Nyansatte som kan tegnspråk, får ta inntil 
tre års utdanning i et fag de trenger i sitt 
arbeid – istedenfor tegnspråkopplæring. 
Dette innebærer en anerkjennelse av at 
tegnspråkkunnskaper er ikke noe man skal 
ta lett på.

Mange hørende tror dessverre at det er 
nok å ta et tegnspråkkurs for å kvalifisere 
seg til å jobbe i et tegnspråklig kommuni-
kasjonsmiljø. At det ikke er slik vet NDF, 
Signo og Døvekirken. Tiden er moden for 

å stille krav til tegnspråkferdighetene til mennesker 
som skal jobbe med og for døve. Med likeverdig 
og ubesværet kommunikasjon mellom mennesker 
uavhengig av hørsel, er døve ikke lenger funksjons-
hemmede.

Å stille krav til tegnspråk er også en anerkjennelse 
av den tause kunnskapen om både tegnspråk og 
kulturen rundt døve som mange av oss har. Denne 
kunnskapen rommer mye mer enn hva som er mulig 
å formidle gjennom et tegnspråkkurs. Vi må våge 
å være ærlige og si rett ut at det er krevende å lære 
tegnspråk.

Små barn lærer språk lett. Men for voksne er det 
sjeldent lett. Derfor må vi gjøre alt vi kan for at alle 
som vil lære tegnspråk skal få de beste mulighetene 
og tilgangen til å lære det. NDF setter stor pris på 
sine gode allierte i kampen for tegnspråk!

NDF gratulerer Signo og Døvekirken med sine 
ambisiøse tegnspråkvisjoner!
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Den samlet konfirmanter, MILK'ere, 
ungdomsledere og ledere, og totalt 
var det 34 personer med. Det kom 
deltakere fra Tromsø, Trondheim, 
Møre, Bergen, Ål, Oslo, Stavanger 
og Sandefjord. Naturlig nok kom 
de på forskjellige tidspunkt, og for 
dem som kom tidlig, ble det servert 
lunsj. Da alle var ankommet, hadde 
vi en kort presentasjonsrunde der 
vi fortalte hverandre hvem vi var. 
Etterpå hadde vi undervisning om 
temaet «Skjærtorsdag»; blant annet 
ble det bakt boller av konfirmanter 
og MILK med hjelp av ungdoms-
leder og leder, som vi fikk spise til 
kveldsmaten, og som ble brukt til som 
nattverd på kveldsavslutning. Etter 

Himmel
& Hav

kveldsmaten var det tid for under-
holdning der vi fikk sjanse å bli bedre 
kjent med hverandre. Dette ble ledet 
av ungdomslederne Elisabeth K. og 
Sara. Etter ledermøtet var det tid for 
kveldsavslutning, og døveprest Leif 
hadde en kort andakt med nattverd. 
Det ble også litt fritid før det var tid 
for romsamlinger.

Så var det en ny dag, og nå var 
det «langfredag» med flaggheis og 
 frokost. Undervisningen ble gjen-
nomført av Marianne; hun fortalt kort 
hva som skjedde med Jesus denne da-
gen. Deetter så vi litt av  «The Bible» 
som handlet om hvordan Jesus døde. 
Etterpå fikk vi besøk av en mann som 

heter Arne Olav; han har usher. Han 
fortalte om hvordan han klarer å takle 
hverdagene, at det er viktig ikke å gi 
opp, og å ha tro på at en skal klare 
det. Han sa også noe om hvordan en 
skal takle det hvis man har drømmer 
som blir knust. Det var interessant å 
høre på, og mange ungdommer kom 
og samtalte med ham etterpå. Så var 
det uteaktivitet før lunsjen; det var 
forskjellige poster som MiLK'erne 
stod for, og det hele varte en times tid. 
Det var morsomt, men det var også 
sterk vind og litt regn slik at det var 
noen som frøys. 

Etter måltidet var det tid for drama-
verksted. Konfirmanter og MILK 

Konfirmasjonsleir på Sola ved Stavanger 
29. januar – 1. februar 2015
Av Elisabeth Vefling  og Torill Hagebø - elisabeth-94@live.no / toriru92@outlook.com

Da er årets konfirmasjonsleir gjennomført på leirstedet
«Himmel & Hav» på Sola utenfor Stavanger.

Den gikk over 4 dager, og temaet for leiren var påske. 
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En variant av stolleken var stor suksess. Konsentrert forsamling på konfirmantleiren.

Andrea Høilo klatrer mot toppen av siloen.

Gruppeoppgave: Kommer vi gjennom ed-
derkoppnettet uten å komme borti?

Steffen Berge Kommedal på Oljemuseums-
besøk.

ble delt opp i tre grupper (salmer, 
spille et stykke om at Jesus vasket 
føttene til disiplene, og om da Jesus 
stod opp fra døden). Dette var forbe-
redelser til gudstjenesten på søndag. 
Marit Gjedrem, en døv dame fra 
Stavanger, samt Marianne og Leif 
hjalp ungdommene med drama og 
øving. Etter middag var det tid for 
formingsaktivitet. Tre grupper igjen, 
noen som lagde gipsmasker, noen 
som lagde plakat om påsken, og noen 
som jobbet med en eske der de skulle 
uttrykke mobbing og følelser. Da alle 
var ferdig med dette, var det felles 
presentasjon. Da forklarte gruppene 
hva som var laget, og hva det betød. 
Etter kveldsmaten var det tid for un-
derholdning, og denne kvelden var 
det ungdomslederne Elisabeth V. og 
John Eric, samt noen i MILK, som 
hadde ansvar for dette. Til sist var 
det kveldsavslutning som ble ledet 
av Ann-Karin.

Lørdagen kalles for «påskeaften», og 
det er dagen mellom sorg og glede. 
Det var frokost og litt undervisning. 
Så dro vi med to maxitaxier. De fleste 
dro til Bru hvor det var klatring i silo 
og uteaktivitet om samarbeid gjen-
nom et «edderkoppnett». Lunsj var 
rundt bål i en fin og spesiell hytte. 
Noen av lederne, noen av konfir-
mantene og en MILK’er dro til Olje-
museet i Stavanger. Der fikk de sett 
hvordan oljen er blitt til, og hva den 
kan brukes til. Så ble alle samlet på  
Utstein kloster der vi fikk høre histo-
rien om munkene og «lekbrødrene». 
Det var et fint sted. Så bar det videre 
til døvekirken i Stavanger der det 
ble servert pizza til middag. Da vi 
var tilbake, var det tid for dusjing, 

mer øving med dramaverksted og 
kveldsmat. 

Igjen var det underholdning, MILK 
hadde ansvar, med litt veiledning 
hjelp av ungdomsleder Sara og 
Torill. Elisabeth K. og John Eric 
knuttet opp grønnsaker og laget dip 
til lørdagskos. Kveldsavslutning ble 
gjennomført av Siv, før det var tid for 
en film som konfirmanter og MILK så 
på. Samtidig var det ledermøte med 
planlegging, oppsummering og annet. 
Søndag, «påskedag», kom med flott 
vær og sol. Det var deilig etter 3 dager 
med regn og mye vind. Da fikk vi en 
vårfølelse selv om det fremdeles var 
kaldt i lufta.

Vi hadde frokost, pakking og rydding 
av rommene, og så var det flagghei-
sing. Deretter gikk vi til gudstjeneste 
i Sola ruinkirke. Denne ble ledet av 
Leif, Randi, Arne og  Odd Erling, og 
i tillegg deltok alle konfirmantene og 
MiLK’erne med det de hadde øvd 
på. Det ar også hyggelig at flere fra 
Døves menighet i Stavanger var med 
på gudstjenesten. Etter gudstjeneste 
var det tid for gruppebilder med vak-
ker utsikt ut mot havet fra ruinkirken.
Så gjenstod varm lunsj  hvor 
MiLK’erne fikk kursbevis, og vi så 
på bilder fra helgen. Deretter var det 
hjemreise. 
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Det var en historisk begivenhet da Lisa Lind ble ordinert 
til prest i Oslo Domkirke søndag 18. januar.  På bildet på 
forsiden av Døves Blad ser vi Lisa sier JA på sitt ordina-
sjonsløfte til Oslo biskop Ole Christian Kvarme.

Bildene i denne artikkelen viser hvordan Døvekirken 
preget gudstjenesten i Oslo domkirke denne dagen. Det 
var over 100 fra Døvekirken til stede ved ordinasjonen i 
Oslo domkirke, og like mange var samlet til mottakelse 
som Døves menighet i Oslo inviterte til i Døvekirken.

I gudstjenesten ble det fremført moderne ballett ved 
Olga Papalexiou og Sigmund Hegstad som tolket ordina-
sjonsdagen gjennom inngangsdansen og evangelieteksten 
før prekenen. Georg Bjerkli fremførte en «nyskrevet» 
ordinasjonspoesi, og Karl-Fredrik Robertsen fremførte 
annen tegnspråkpoesi og tekstlesning på tegnspråk i 
gudstjenesten.

Lisa sine forbedere var Lisas mor Inger Lind Toresen og 
prostiprest Siv Henriksen Elstad.

Mottakelsen i Døvekirken var rammet inn av servering 
av nydelige snitter og et fantastisk kakebord. Mellom 
disse måltidene var det programinnslag og mange taler 
og hilsener.

Fra Døves menighet i København fikk vi høre en rørende 
tale fra menighetsrådets leder Ritva Bergmann (Se bilde!) 
om hva det betyr for døve, døvemenighetene og hele 
Norden at Lisa nå er ordinert som døv prest.  Odd-Inge 
Schrøder satte denne ordinasjonen inn i en døvehistorisk 
sammenheng i sin tale, og prodekan Hallgeir Elstad hilste 
fra teologisk fakultet ved Universitetet i Oslo og satte 
hendelsen inn i en norsk kirkehistorisk sammenheng. 
Tidligere døveprest og nå tegnspråkforsker Rolf Piene 
Halvorsen som også har vært Lisa sin veileder, fremhevet 
særlig Lisa sitt mot, utholdenhet og hennes teologiske og 
praktisk-teologiske ferdigheter. Han ønsket henne lykke 
til som prest og ba Døvekirken og Den norske kirke om 
å ta godt imot henne som prest.

Takk til alle som hyllet Lisa denne dagen!

Lisa Linds ordinasjon
Av Karl-Fredrik Robertsen og Roar Bredvei - Karl.robertsen@dovekirken.no / roar.bredvei@dovekirken.no - Foto: Anders Kjøndal
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Foreldrene til Martin Luther het 
Hans og Margarethe. Rettskrivning 
var ikke oppfunnet ennå, så de skrev 
etternavnet sitt på mange forskjellige 
måter: Lüder, Luder, Loder, Ludher, 
Lotter, Lutter, Lauther eller Luther. 
Det var først i 1512 at Martin be-
stemte seg for å skrive etternavnet 
sitt bare Luther. Faren, Hans, var 
opprinnelig bonde, senere bergmann 
og gruveeier og til slutt også medlem 
av formannskapet i byen Mansfeld 
midt i Tyskland. Den 10. november 
1483 fødte Margarethe en sønn i 
byen Eisleben. Vi er ikke helt sikre på 
om det var den første eller den andre, 
men han vokste i hvert fall opp med 
9 søken. Dagen etter fødselen, den 
11. november, ble gutten døpt i St. 
Peters og Paulus’ Kirke i Eisleben, 
slik det var vanlig denne gangen, og 
etter datidens skikk fikk han navnet 
sitt etter dagens helgen, St. Martin. 

Hans Luther eide en liten bedrift, og 
familien var ikke fattig, men ikke 
rik heller. Likevel hadde de råd til å 
gi barna sine en god skolegang. Fra 
1488 til 1497 gikk Martin Luther på 
byskolen i Mansfeld, året etter på 
katedralskolen i Magdeburg og fra 
1498 til 1501 på presteskolen i Eisen-
ach, der han bodde hos slektninger. 
Faren hadde tenkt at Martin skulle 
bli advokat.

Det som er spennende med dette, er 
at området rundt Mansfeld ligger ak-
kurat i grenseområdet mellom to dia-
lektfamilier i Tyskland. I nord snakket 
og snakker folk plattyske dialekter, 
mens i sør snakker man høytysk. 
Fremdeles i vår tid sliter folk fra nord 
og sør med å forstå hverandre. Martin 
Luther voks opp med en blandings-

Sankt Martin Luther?
Av Michael Hoffmann og Marianne R. Kolvik - michael.hoffmann@dovekirken.no / marianne.kolvik@dovekirken.no 

Martin Luther var den som avskaffet det at man skulle be til helgener i stedet for å be til Gud; det 
vil si til Gud Fader eller Jesus Kristus direkte. Han selv ville derfor ikke blitt kalt helgen, men heller et 
Guds barn. Som barn kunne derimot ikke unngå å bli oppkalt etter en helgen: Sankt Martin.  

dialekt, men kunne også plattysk fra 
skolegangen i Magdeburg og høytysk 
fra tiden i Eisenach. Derfor kunne han 
senere lage en bibeloversettelse som 
alle tyskere kunne bruke. 

Martin Luther har fornavnet fordi 
han ble døpt på 11. november, 
Martinsdagen eller på norsk Mor-
tensmesse, som har vært en festdag 
i flere deler av Tyskland, Frankrike 
og Polen. I nyere tid er det ikke bare 
katolikker som feirer den, men også 

mange protestanter har gjenoppda-
get den. Dagen er særlig en dag for 
barn og feires i mange barnehager. 
Den feires med en prosesjon med 
kinalykter. Opp til 6.000 mennesker 
deltar i den største prosesjonen. Man 
baker også figurer som ligner på lus-
sekatter, men den klassiske maten på 
denne dagen er gås med boller.  
St. Martin, eller Martin av Tours, 
som feires denne dagen, regnes som 
skytshelgen for Frankrike. Han levde 
ca. år 316–397. Han var opprinnelig
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Påsken i døvekirken i Oslo 
Velkommen til å feire påske med opplevelsesrike gudstjenester: 

Skjærtorsdag, Langfredag og Påskedag 
Skjærtorsdag 2. april kl 18.00. 

Skjærtorsdagsmesse med påskelam og nattverd. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Langfredag 3. april kl 11.00 
Forestillingen og messe ”Via Dolorosa”. Jesu lidelseshistorie fremføres av døve skuespillere. 

  

 
 
 
 
 
 
 

Søndag 1. påskedag 5. april kl 11.00: Høytidsgudstjeneste 
Påskefrokost kl 10.00.  

  

  

 

soldat og offiser, men som 18-åring 
lot han seg døpe. På den tiden var 
han stasjonert i Amiens i Frankrike.
Det fortelles at rett før han ble døpt, 
skjedde følgende: Det var en iskald 
vinterkveld da den unge romerske 
offiseren Martin og noen kamerater 
kom ridende til byporten i Amiens. 
Der satt det en tigger som var nesten 
naken og skalv av kulde. Martin 
hadde ingen penger med seg. Hva 
skulle han gjøre for å hjelpe tig-
geren? Han tok sverdet og delte 
den store kappen sin i to. Den ene 
halvdelen ga han til tiggeren, og den 
andre halvdelen brukte han selv. Han 
brød ikke om at vennene lo av ham. 
 Senere ble Martin av Tours munk 
og ønsket å leve i ensomhet for å be. 
Menigheten i Tours ville imidlertid 
ha ham som biskop. Han prøvde da å 

Denne artikkelen kommer også på norsk tegnspråk på
www.dovekirken.no

rømme og gjemte seg i en gåseflokk. 
Men gjessene røpet ham ved snadre 
så høyt at folk skjønte hvor han var, 
og mot sin vilje måtte han si ja til å 
bli biskop i byen.
 

Martin Luther var ingen helgen, men 
han bærer navnet til en helgen som 
med sitt engasjement for tiggere og 
fattige også er relevant i våre dager.
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Johan Fjellestad slutter 

 Døves menighet Trondheim  
     Trøndelag og Nordland 

Lisa—Innsettelse 8. mars 
Lisa Lind begyn-
ner sitt arbeid i  
Døves menighet 
den 1. mars. .Den 
8. mars kl 11 blir 
hennes første 

gudstjeneste. Da kommer Prost 
Roar Bredvei for offisielt å innsette 
henne i tjenesten. Hjertelig velkom-
men til en stor dag i Døvekirken. 
Kirkekaffe.  

Min kirkebok       
22. mars  kl 11.00 (NB ikke kl 
18.00!) er det familiegudstjeneste. 
Utdeling av Min kirkebok til 4-
åringer. Også større barn er velkom-
men . Meld fra til Menighetskonto-
ret om du kommer med 4-åring, eller 
eldre barn.   Mob : 95220607 
Lånke 29. mars          
Palmesøndag kl 18 blir det guds-
tjeneste og kirkekaffe på Lånke 
menighetshus. Vi begynner påske-
uken på Lånke.    

 Døvekirken arbeider med å fornye gudstjenesten. En komité har arbeidet i to 
år og på Menighetskvelden 24. mars kl 19 blir det en ”høring” om de forslag 
som legges fram. På nettstedet www.tegnliturgi.no kan vi se de forslagene  
som legges fram. Hege Lønning, Rolf Piene Halvorsen og Siv B Mittet vil 
lede oss gjennom kvelden. Sted: Klosterbakken — Klostergaten 60.   

Ved oppnådd aldersgrense - 70 år  - har Johan 
Fjellestad valgt å slutte som kirketjener i Døvekir-
ken i Trondheim. Han har nå i 20 år vært vår kir-
ketjener. Han har alltid vært tidlig på plass søndag 
før gudstjenesten. Prester har kommet og gått, 
men Johan har trofast blitt værende. Han kjenner 
tradisjonene i kirken og har vært en god rådgiver 
for usikre prester. Ved bryllup og begravelser har 
han trofast møtt opp  - søkt seg fri fra sitt ordinære 
arbeid på Nidar og lagt til rette for fine stunder for 
sørgende så vel som for glade som har kommet til 
døvekirken.  Etter gudstjenesten den 12. april vil vi markere at Johan slutter. 

Høring om gudstjenestereformen 

Er du medlem i Døvekirken? 
Til høsten er det kommunevalg, og da er det også valg til menighetsråd 
(MR). Valgdagen er den 13. september. Det kan også forhåndsstemmes til 
MR-valget. Mer om dette senere.  
MEN du må være registrert medlem i døves menighet for å kunne stemme. 
Det er ikke nok at du er medlem i statskirken. Mange har registrert seg som 
medlem, men andre har ikke gjort det. Du kan gjøre det på menighetens 
hjemmeside www.dovekirken.no/trondheim/er-du-medlem, eller du kan ta 
kontakt med menighetskontoret i Klostergaten 60. Gjør det da vel !  

Juletrefesten  - så morsomt  
 Juletrefesten 4. januar samlet 
nesten 90 store og små også 
dette året. Tryllekunstner og 
Julespill—pølser og brus og 
julekaker og sjokolade til alle. 
Serveringen fungerte bedre enn 
i fjor. Med så mange innendørs 
ble det likevel litt kø foran kjøk-
kenet. Festkledde barn og unge 
gledet seg hele tiden. Den 
yngste var noen uker gammel 
og de eldste hadde vel nådd 
pensjonsalder. Slik skal det 

være. Takk til alle for en hyg-
gelig juletrefest.   

De tre kongene, Per Walle, Erna Thomas-
sen og Georg Bjerkli, med sine gaver. Glade barn på juletrefesten. 
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  KALENDER 
Oslo Døvekirke
Velkommen til en visuell guds-
tjeneste med poesi, ballett, variert 
musikk og nattverd. Gudstjenesten 
stemmetolkes. Etter gudstjenesten 
er alle hjertelig velkomne til kir-
kekaffe.
Søndag 22. februar kl. 11.00 Høy-

messe Prest Marita
Torsdag-Lørdag 5-7 mars BASAR 
Søndag 22. mars kl. 11.00 Takkeguds-

tjeneste Prest Jarl Åge
Torsdag 2.april kl. 18.00 Skjærtors-

dagsgudstjeneste Prest Siv
Fredag 3. april kl. 11.00 Langfredags-

gudstjeneste Prest Jarl Åge
Søndag 5. april kl. 11.00 Påskedags-

gudstjeneste Prest Marita
Søndag 19. april kl. 11.00 Høymesse 

Prest Jarl Åge
Søndag 3. mai kl. 11.00 Konfirma-

sjonsgudstjeneste Prest Marita
Søndag 10. mai kl. 11.00 Fellesmesse 

med Signo CSS Prest Jarl Åge og 
Marco

Søndag 24.mai kl. 11.00 Høymesse. 
Pinsedag Prest Siv

Søndag 7.juni kl. 11.00 Høymesse 
(Fellesmøte) Prest Jarl Åge

Søndag 21.juni kl. 11.00 Høymesse 
Prest Marita

Søndag 5.juli Kl.11.00 Høymesse 
Søndag 19.juli kl. 11.00 Høymesse 

Gudstjenester i distriktet
15. mars klokken 11.00: Høymesse 

Strømsgodset (Drammen) 
2.april klokken 16.00: Nattverdsguds-

tjeneste Mjøsgløtt (Hamar)
25. mai klokken 11.00: 2. Pinse-

dagsgudstjeneste Domkirkeodden 
(Hamar)

29. juli klokken 18.00: Olsokgudstje-
neste Skedsmo kirke

Annet i Østenfjelske
Ungdomsklubb:
23. februar: Blå tur
05. mars: Ungdomshjørne
09. mars: Bowling
23. mars: Klatring
13. april: Temakveld v/ LUD
27. april: Spillekveld
11. mai: Utebål ved Sognsvann
08. juni: Blåtur
Speider: 24. april - 07. mars - 14. 
april - 12. mai - 07. juni
Åpent Hus:
05. mars: Basar
19. mars
16. april: Ergoterapi (Christian Ber-

gersen)
30. april: Et legetema (Maja Husa)
28. mai: Tur til Blaafarveværket og 

Krøderen rundt
11. juni
25. juni: Grillefest

Kafe: 26. februar - 12. mars - 26. 
mars - 09. april - 23. april - 07.mai - 
21. mai - 04. juni - 18. juni

Hyggetreff i Storhamar kirke:
25. februar - 25.mars - 29. april
27. mai

Vestfold og Telemark
Søndag 22. februar 2015: Gudstje-

neste i St. Olavs Kapell, Sandefjord 
kl. 14.00

Søndag 15. mars 2015: Gudstjeneste 
i Telemark. Tid og sted kunngjøres 
på hjemmesidene

Søndag 22. mars 2015: Gudstjeneste 
for døve og hørende i Andebu Kirke 
kl. 11. Velkommen til fellesgudstje-
neste for Tomaskirken og Andebu 
menighet.

Fredag 03. april 2015: Langfredags-
gudstjeneste i St. Olavs Kapell, 
Sandefjord kl. 15.00. Velkommen 
til en sterk, visuell opplevelse av 
påskedramaet.

Søndag 05. april 2015: Høytidsguds-
tjeneste i Tomaskirken på Andebu 
kl. 12. Vi feirer Kristi oppstandelse 
med alle sanser.

Søndag 24. mai 2015: Høytidsguds-
tjeneste i Tomaskirken på Andebu 
kl. 12. Faderen har sendt oss sin 
Hellige Ånd. Velkommen til fest-
gudstjeneste for alle sanser.

Andre arrangementer:
Søndag 22. februar 2015: Åpent hus i 

Sandefjord kl. 13-16. Med gudstje-
neste og middagsservering

Lørdag 21. mars 2015: Påskeverksted 
i Sandar menighetshus, Sandefjord 
kl. 12. Velkommen til påskeverk-
sted!

Søndag 31. mai 2015: Åpent Hus i 
Sandefjord kl. 13-16.Med gudstje-
neste og middagsservering

Stavanger døvekirke
01.03. Familiegudstjeneste kl. 11.00. 

Preken v./Nabai Kauppinen. Offer: 
Søndagsskoleforbundet «Tårn-
agenthelg». Besøk fra Døvekirkens 
liturgiutvalg

15.03. Gudstjeneste kl. 11.00. Of-
fer: Menighetsarbeidet. Avskjed 
med kateket Randi V. Myklebust. 
Menighetens årsmøte etter guds-
tjenesten.

25.03. kl. 19.30 Menighetskveld
Tema: misjon.
Skjærtorsdag, 02.04. Gudstjeneste 

kl. 19.00. Preken ved stud. theol. 
Katja Eidesen 

Langfredag, 03.04. kl. 16.30. Kors-
vandring i Stavanger sentrum. 
Døvepresten bidrar på tegnspråk.

05.04. 1. påskedag, høytidsgudstje-
neste kl. 11.00. Offer: Døvekirkens 
misjonsarbeid på Madagaskar. 
Påskefrokost på Thon Maritim 
kl. 09.30. Spesialpris: kr. 50,- pr. 
person. 

19.04. «Miljøgudstjeneste» kl. 11.00. 
Offer: Menighetsarbeidet. Orien-
tering om «Grønn menighet» på 
kirkekaffen. 

03.05. Konfirmasjonsgudstjeneste kl. 
11.00. Offer: Stiftelsen Stavanger 
døvesenter

17.05. kl. 10.00 Gudstjeneste
24.05. Stavanger kl. 18.00 (1. pin-

sedag). Offer: Menighetsarbeidet
Kristiansand

10. 03. Menighetskveld i Oddernes 
menighetshus kl. 18.00. Tema: 
Hva er en menighet? Kveldsmat 
og samtale

29.03. Gudstjeneste på døvesenteret 
kl. 12.00. Offer til døvekirkelig 
arbeid i Agder. Påskelunsj.

25.05. Pinsegudstjeneste i friluft kl. 
16.00. (Nærmere info kommer 
senere).

10.03. og 26.05: døveprest Leif Had-
land kan treffes i Kristiansand.

Haugesund 
08.03. Gudstjeneste kl. 17.00 i Hau-

galand døveforening
09.04. Gudstjeneste kl. 18.00 i Hau-

galand døveforening

Bergen døvekirke
8. mars kl. 11 ved Lars Hana og 

Josephine Hoffmann
22. mars ved Josephine Hoffmann
2. april (skjærtorsdag) kl. 18 ved 

Lars Hana
3. april (langfredag) kl. 17: Korsvand-

ring fra Korskirken ved Lars Hana 
og Trygve Stabrun

5. april (påskedag) kl. 11 ved Lars 
Hana

19. april kl. 11 ved Siv H. Elstad
10. mai kl. 18 ved Lars Hana
17. mai kl. 8 ved Lars Hana (flagg-

heising, andakt og frokost)
24. mai (pinsedag) Ingen gudstjeneste
7. juni kl. 11 ved Lars Hana
21. juni ved vikar
Det blir også gudstjeneste i Haus 
(eller Bruvik) kirke søndag 14. juni 
kl. 11 ved Tom S. Tomren og Lars 
Hana

TIRSDAGSKAFÈ i Bergen Døve-
kirke 14. april kl. 11. Film: «På min 
måte». Om menneskeverd.
ANDAKT – BEVERTNING – 
PROGRAM VELKOMMEN!

Møre:
Tirsdag 17.februar, kl.11-14: Åpen 

Kirke i Volsdalen menighetshus i 
Ålesund. Velkommen til prat, mat 
og lystenning. 

Søndag 22.februar, kl.11: Gudstje-
neste i Volsdalen kirke, Ålesund. 
Kirkekaffe. 

Fre 27.febr.-Søn.1.mars: Vinterhelg 
på Fjellseter! Kontakt døveprest for 
mer informasjon.

Tirsdag 10.mars, kl.17-20: Åpen 
Kirke i Molde domkirke. Velkom-
men til prat, mat og lystenning. 

Tirsdag 24.mars, kl.11-14: Åpen kirke 
i Volsdalen menighetshus.  Prat, 
mat, tombola og lystenning. 

Torsdag 2.april, kl.19: Skjærtors-
dagsgudstjeneste i Volsdalen kirke 
sammen med Volsdalen menighet 
og andre. Kveldsmat i menighets-
huset etterpå. 

Mandag 6.april, kl.14: Påskefestguds-
tjeneste (2.påskedag) i Volsdalen 
kirke. Middag etterpå; kr.175,- for 
voksne / barn gratis.Skattejakt for 
barn, påskerebus for voksne.

Søndag 12.april, kl.11: Gudstjeneste 

i distriktet, trolig i Molde. Mer in-
formasjon kommer på nettsidene.

Tirsdag 21.april, kl.11-14 Åpen kirke 
i Volsdalen menighetshus.  Prat, 
mat, tombola og lystenning. 

Søndag 26.april, kl.11: Konfirma-
sjonsgudstjeneste i Vigra kyrkje.

Fredag 1.mai: Vårfest på Rønnestad-
hytta. Døveforeningen arrangerer.

Nordenfjelske Distrikt
Trondheim
10. mars kl 11 Hyggetr. med årsmøte
21. mars kl 12-16 Skattejakt for 8-12 

år i Trondheim Døvekirke
22. mars kl 11 Familie gudstjeneste 

med kirkekaffe i Trondheim Døve-
kirke. «Min kirkebok» utdeling 
(2-6 år)

24. mars kl 19 Menighetskveld med 
tema «Gudstjeneste-reform»

29. mars kl 18 Gudstjeneste i Lånke 
Menighetshus, Stjørdal (palme-
søndag)

2. april kl 11 Gudstjeneste, Havstei-
nekra helse- og velferds (skjær-
torsdag)

 5. april kl 12 Gudstjeneste i Døve-
hytta Granly på Lian (påskedag)

 7. april kl 11 Hyggetreff
12. april kl 15 Verksted/aktiviteter for 

hele familien i Klostergata 60 
12. april kl 18 Familiegudstjeneste 

med kirkekaffe i Døve kirken
21. april kl 19 Menighetskv. med tema
26. april kl 11 Konfirmasjons gudstje-

neste i Trondheim Døvekirke
 5. mai kl 11 Hyggetreff
10. mai kl 18 Gudstjeneste med 

kirkekaffe i Trondheim Døvekirke
19. mai kl 19 Menighetskv. med tema
Menighetskveld og hyggetreffene 

gjennomføres i Klostergata 60 i 
Trondheim

BARN OG UNGE 
21. mars kl 12-16 Skattejakt for 8-12 

år i Trondheim Døvekirke
22. mars kl 11 Familie gudstjeneste 

med kirkekaffe i Døvekirken
 «Min kirkebok» utdeling (2-6 år)
12. april kl 15 Verksted/aktiviteter for 

hele familien i Klostergata 
12. april kl 18 Familiegudstjeneste 

med kirkekaffe i Døvekirken
Kontaktinfo og påmelding: Trosopp-

læringsleder Siv Mittet 91 00 34 70
Tromsø Døvekirke
12.mars kl 18 Åpen kirke 
22.mars kl 13 Gudstjeneste, middags-

servering, årsmøte, høringsrunde 
og Gudstjenestereform. Vi får også 
besøk av døveprost Roar Bredvei, 
kirkeverge Tor Einar Lie og andre.

 29.mars kl 11 Gudstjeneste i Nord-
lyskatedralen, Alta

6.april kl 13 Gudstjeneste med mid-
dagsservering

12.april kl 11 Gudstjeneste i Kanebo-
gen kirke, Harstad

26.april kl 13 Gudstjeneste (konfirma-
sjon) med middagsservering.

30.april kl 18 Åpen kirke
14.mai kl 18 Åpen kirke
24.mai kl 11 Felles gudstjeneste i 

Kroken Kirke.



16 1/2015DøvesBlad

Et glass som er fylt til midten, kan 
tolkes på to måter: som halvfullt 
eller som halvtomt. Også det å leve 
livet som døv eller hørselshemmet 
kan tolkes på forskjellige måter: 
Man kan fokusere på hørselssta-
tus og hørselstap. Man kan også 
fokusere på bruken av tegnspråk 
og det å leve livet som del av en 
språklig og kulturell minoritet som 
er viktig og berikende for samfun-
net. Det er denne forståelsen vi 
ønsker å styrke i et møte mellom 
tegnspråklige ungdom fra Norge 
og Tyskland med forskjellige mi-
noritetskulturer.

28. til 31. januar var vi i Tysk-
land og Tsjekkia for å planlegge 
ungdomsleiren som finner sted i 
Tyskland 1.–9. august for norsk 
og tysk ungdom i alderen 14–30 år 
sammen. Det blir en utrolig spen-
nende og flott tur! Og de bildene 
dere ser her og på Facebook, er 
bare en liten del av det dere får 
oppleve på turen. For mer informa-
sjon se på www.dovekirken.no og 
Facebook-siden til Døvekirken!

Er du i alderen 14–30 år, anbefaler 
vi deg å bli med! Masse opplevel-
ser, nye erfaringer og nye venner, 
både norske og tyske! 

Ungdomsutveksling
for ungdom mellom 14 og 30 år
Av Michael Hoffmann og Katja M. Eidesen (Foto: Katja) - Michael.hoffmann@dovekirken.no / k_eidesen@hotmail.com

Denne artikkelen kommer også på norsk tegnspråk på www.dovekirken.no.
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Vi var 3 ungdommer og 2 
ledere som dro til Stock-
holm for å delta på årets 
Lucia-fest. Svenskene har 
jo en langt større og ster-
kere tradisjon for å feire 
St. Luica enn vi har her 
hjemme. 

Fredag utstyrte våre døve 
samarbeidspartnere i Sve-
rige oss med tre guider, 
Aka, Helene og Alice. De 
tok oss med på byen og 
viste oss Gamle Stan og 
fortalte en hel masse om 
de forskjellige bygningene, 
slottene, kirkene og gatene. 
De var veldig dyktige, og 
det var utrolig spennende 
å høre dem fortelle. 

Etterpå dro vi til DUKIS 
(Døves Ungdomsklubb i 
Stockhom). De har for-
skjellige aktiviteter om 

dagen og holder åpent hus 
to dager i uken. Dette kan 
dere lese mer om på www.
dukis.se. 

Vi avsluttet dagen med 
middag på restaurant 
sammen med to svenske 
døve ungdommer.

Fredag besøkte vi døve-
skolen Manilla. De har nå 
flyttet til en annen og ny-
ere bygning. Skolen hadde 
åpent hus den dagen, og det 
passet oss fint med besøk 
og oppvisning. Deretter 
feiret vi Luciafest hos Hep-
hata (Stockholms Døves 
Idrettsforbund) i Gamla 
Stan. 

Hephata står på tredjeplass 
på listen over dem som har 
feiret Lucia lenge. 2014 
var det 73. året de feiret, og 

som vanlig hadde valgt en 
av årets beste idrettsutøvere 
til å bære Lucia-kronen.

Lørdag besøkte vi Ma-
riakyrkan i Jakobsberg, 
et stykke utenfor selve 
Stockholm by. Det er ikke 
en egen døvekirke, men 
en kirke som drives i sam-
arbeid med en finsk og en 
samisk menighet. Vi hadde 
en kort andakt og fikk en 
omvisning i kirken. 

Etterpå dro vi til byen for 
å se på Lucia-opptoget, 
masse mennesker og folk 
som kjørte hest og vogn. 
Det var en fantastisk opp-
levelse og utrolig vakkert å 
se på alle lysene fra Lucia-
opptoget, som lyste opp i 
desembermørket. 

Stockholm ligger på øyer, 

og etter opptoget dro vi 
med båt fra byen til ho-
tellet. Vi alle var slitne, 
men kjempefornøyde et-
ter en lang weekend med 
mange inntrykk. Resten av 
kvelden med til boblebad, 
badstue og svømming på 
hotellet, en god avslutning 
på en god dag og helg. 

Søndag var det tid for 
hjemreise fra flott tur med 
flotte opplevelser. Både 
ungdommene og lederne 
var kjempefornøyde! 

Og om du er nysgjerrig på 
hvem Lucia var, og hvorfor 
vi feirer henne, kan du gå 
inn på http://www.skole-
torget.no/abb/kr/lucia/stl.
html og bli bedre kjent med 
henne.

God lesing!

Tur til Stockholm
Torsdag 11 desember - søndag 14 desember 2015

Av Marianne Rasmussen Kolvik - marianne.kolvik@dovekirken.no
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Påsketegn
Av Karl Fr. Robertsen (illustrasjoner) og Eyolf Berg (tekst)
karl.robertsen@dovekirken.no / eyolf.berg@dovekirken.no

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

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

Påsken er den eldste og viktigste høy-
tiden i hele kirkeåret. Hele vår kristne 
tro står og faller med det som skjedde 
med Jesus i Jerusalem påsken i år 33. 
Faktisk er hver eneste søndag hele 
året gjennom en påskedag. Vi feirer 
gudstjeneste på den første dagen i 
uken fordi det var på den ukedagen 
Jesus sto opp fra de døde og åpnet 
veien til Guds rike for oss. Det er der-
for ikke til å undres over at tegnsprå-
ket har en rekke, sterke tegn knyttet til 
nettopp denne høytiden. Her ser dere 
noen av dem.
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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

Lisa Lind,  
døvekapellan/prostiprest
lisa.lind@dovekirken.no
SMS 99 11 15 69

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

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

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

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

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

Døvekapellan:  
Stillingen er for tiden ikke besatt

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

Veronica Voldsund Troland, 
 kirketjener/poesimedarbeider
(permisjon)

Berna Iren Martinussen, 
kirketjener (vikar)
Mobiltelefon 97 01 66 62

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 46 89 13 43
Bildetlf.: 0406340341@meeting.se

Eyolf Berg, 
IT-konsulent, web-master
eyolf.berg@dovekirken.no
Mobiltelefon 91 17 65 37

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 21 
Mobiltelefon 92 65 54 19

   DØVES MENIGHETER
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ninne av min mor sang en 
flott sang som ble dyktig 
tolket til tegnspråk. San-
gen heter Ave Maria, og jeg 
kan forestille meg at den 
ikke var helt lett å tolke. 
Men det gjorde tolken Ma-
rianne Michelet veldig bra! 
Tusen, tusen takk til alle 
som bidro og var med på å 
feire ordinasjonsdagen! En 
spesiell takk til døveprost 
Roar Bredvei som var sto i 
spissen for det hele, for at 
18. januar 2015 ble en ufor-
glemmelig dag for meg.

Returadresse:
Døves Blad
Boks 2305 Hansaparken
5828 BERGEN

Av Lisa Lind - lisa.lind@dovekirken.no

Ordinasjonsdagen
– dagen da jeg avga et hellig løfte

Jeg våknet og så ut gjen-
nom vinduet; jeg klarer ikke 
å sove mer. Det er en stor 
dag, og jeg har omtrent 
den samme følelsen som 
et barn har når det våkner 
med fryd og glede julaften. 
I går kveld hadde jeg et 
stort, høytidelig selskap 
med familie/slektninger/
kollegaer/venner på Losby 
Gods, et flott selskapssted 
langt ut på landet. Stedet 
var som Soria Moria – god 
mat og dessert med masse 
gode kaker. Jeg ser fortsatt 
ut gjennom vinduet: Enda 
en dag, mer å ferie, ordina-
sjonsdagen! 

Kl. 9 var jeg på plass i Dom-
kirken. Det var allerede 
mange der, i gang med 
å forberede seg. Alle var 
i godt humør og spente. 
Klokken nærmet seg 11 
inne i kirken fikk ikke folk 
”lov” å se meg og de to 
andre ordinandene før 
gudstjenesten begynte. Vi 
gikk sammen med bisko-
pen gjennom kjelleren til 
hovedinngangen. Det var 
spennende å gå i prose-
sjon fram gjennom kirken 
og hilse på folk på vei fram 
mot alteret. Gudstjenesten 
har begynt. Der ligger den 
røde stolaen og venter 
på meg. Et stykke ute i 
gudstjenesten skulle vi 
tre ordinandene knele, og  
biskopen spurte meg om 
jeg ville love Gud og Den 
norske kirke å tjeneste-
gjøre som prest og å leve i 
helliggjørelse. Jeg sa ja på 

tegnspråk og løftet hånden 
min høyt så døve bak meg 
kunne se JA-tegnet mitt. 
Så fikk jeg den røde stolaen 
på meg. Jeg var utrolig 
rørt! Det har vært en lang 
vei fram mot dette målet! 
Min oppgave i gudstjenes-
ten var nattverdliturgien 
sammen med døveprost 
Roar Bredvei. Også to av 
de andre døve ansatte i 
Døvekirken, Karl Fredrik 
Robertsen og Georg Bjerk-
li, deltok i liturgien. De to 
andre ordinandene hadde 
andre oppgaver; den ene 
prekte, mens den andre 
hadde forbønnsdelen. Til 
slutt gikk vi i prosesjon ut 
av domkirken igjen. Jeg 
var prest!!

De andre døve dro til dø-
vekirken og hygget seg 
sammen der mens de ven-
tet på meg. Sammen med 
de to andre nyordinerte 
prestene, biskopen, famili-
ene våre og noen av de an-
satte ble jeg igjen en stund i 
domkirken til snitter/kaker 
og mange taler. Da det var 
slutt, dro vi til døvekirken. 
Der var det fullt av folk. 
Det var en glede å se dem 
alle, og jeg følte meg veldig 
stolt. Også i Døvekirken var 
det servert snitter. Jeg gikk 
rundt og pratet med alle: 
«Hyggelig at dere spiser 
og feirer min store dag!» 
Jeg følte jeg var et eneste 
stort smil! Og igjen var det 
mange, flotte taler! En ven-


