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ANDAKT Av Maren Oriola, trosopplærer

Guds ord
Da jeg ble konfirmert, fikk jeg en Bibel i 
gave. Den var mellomstor, rød, skinninn-
bundet med gullsnitt og ombøyde kanter. 
Navnet var preget inn på baksiden med 
gullbokstaver. Da jeg åpnet boken, sto 
det en håndskrevet tekst på den aller 
første siden: 

Ditt ord er en lykt for min fot og et lys for 
min sti. (Sal 119,105)

Mange år er gått siden den gangen, og 
søndag 19. april ble jeg innsatt i tjenesten 
som trosopplæringsmedarbeider i Oslo 
Døvekirke. Under innsettelsen sto jeg og 
tenkte på denne håndskrevne teksten i 
Bibelen min. Jeg tenkte på hvor heldig jeg 
var. Når du sitter og leser dette bladet, 
lurer du kanskje på hvorfor jeg er heldig.

For noen er det farlig å lese Bibelen. I 
dag dør noen fordi de leser en Bibel. I 
dag dør noen fordi de eier en Bibel. De 
ønsker å få en lykt for sine føtter.

Noen ble brent. Noen ble hengt. Men 
først ble de torturert – på den mest gru-
somme måten. Men de gjorde en viktig 
jobb. De var oversettere. De ville at van-
lige mennesker skulle få et lys for sine 
stier. 

Her i Norge er det en selvsagt at vi har 
Guds ord tilgjengelig. Men når jeg tenker 
meg om, så er det ikke en selvsagt for 
noen. For noen steder i verden er det 
ikke lov å ha Guds ord tilgjengelig, mens 
andre ikke har Guds ord på sitt språk.

Her i Norge har vi Bibelen på norsk, 
både bokmål og nynorsk. Så har vi selv-
sagt Bibelen på nordsamisk, lulesamisk 
og sørsamisk. Og ikke bare det:  Vi har 
også Bibelen på norsk tegnspråk; i hvert 
fall deler av Bibelen er oversatt til norsk 
tegnspråk.

Da søndagens gudstjeneste var ferdig, 
gikk jeg ut og tok bussen hjem. Jeg følte 
meg veldig rolig og avslappet. Min jobb 
er å forkynne Guds ord til døve og hør-
selshemmede barn. Men det som var det 
viktigste for meg, var at jeg ikke fryktet 
for mitt liv. Men det gjorde noen. Og 
noen frykter for sitt liv akkurat nå. 

Både du og jeg er svært heldige  – fordi 
vi har Guds ord tilgjengelig på vårt språk. 
Vi har en lykt for våre føtter. Vi har et lys 
for vår sti.

Denne andakten kan du også se på tegnspråk på www.dovekirken.no 
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Maren preker i Trondheim Døvekirke

I lederen i forrige Døves Blad skrev jeg om «høringer» og reformer som 
nå skjer i Døvekirken. Det som nå skjer, er som en lang vår som ikke tar 
slutt. Så mye utvikles og blir til i disse dager, takket være aktive frivillige 
og ansatte. Her er noen eksempler:
• I Døvekirken oversettes nå Bibelen til tegnspråk, og våre liturgier og 

poesier utvikles og skapes for hver uke som går. Det er nødvendig for 
en kirke at dette skjer. Og dette skjer nå hos oss. Nå har høymessen 
vært på høring i alle menighetene, og fra 1.søndag i faste 2016 skal 
høymessen innføres i menighetene, etter at den er godkjent av Oslo 
biskop.

• Demokratiet i Døvekirken er satt på dagsorden. Ved Døvekirkenes 
Fellesmøte i 2014 ble dette tatt opp som tema, og på Døvekirkenes 
Fellesmøte i Drammen 5. – 7. juni i år tar vi dette videre og ser døves 
rettigheter i en kirkelig kontekst eller sammenheng.

• Et viktig anliggende i alle kirker er at medlemmene i kirken oppmunt
res til å ta del i kirken som frivillige og som ansatte.  Gjennom et lang
siktig rekrutteringsarbeid i Døvekirken ser vi nå at døve ungdommer 
søker til studier i teologi, trosopplæring og andre kirkelige fag. Vi ser 
også at døve søker tjeneste og arbeid i Døvekirken, og at mange stiller 
til valg i menighetsråd og bispedømmeråd.

De tre punktene ovenfor er «vårtegn» i Døvekirken. Og disse vårtegnene 
kan også personifiseres gjennom forsidebildet på dette Døves Blad, som 
viser trosopplærer Maren Oriola under hennes preken på gudstjeneste i 
Døvekirken i Trondheim. Maren er selv døv og har døve foreldre og døv 
søster.
Når vi i Døvekirken nå forbereder oss til Lutherjubileet i 2017, kan vi se 
tegn til de samme prosessene som skjedde under reformasjonen.
Og hvem er det som står bak denne «våren» i kirken? Jo, Den hellige ånd 
som vi igjen feirer og tar imot i pinsen som nå ligger foran oss. Trosopp
lærer Helle Christiansen i Ålesund har i dette bladet skrevet en poesi om 
Den hellige ånds oppgave i kirken. 

God Pinse!

Døveprost Roar Bredvei

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

LEDER

En ny vår i døvekirken

Døves Blad retter
I forrige nummer av DB kom vi i skade for å kreditere Karl Fr. Robertsen for illu
strasjonene av Påsketegn. Som noen av våre lesere har gjort oss oppmerksomme på, 
er illustrasjonene hentet fra boka «La hendene snakke» som er utgitt på Aschehoug.
Vi beklager feilen på det sterkeste. 

Redaksjonen
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Lars Hana 60 år  
Av Roar Bredvei, prost (tekst og foto) - roar.bredvei@dovekirken.no

Pinsepoesi
Av Roar Bredvei, prost - roar.bredvei@dovekirken.no

Den siste uken i april hadde alle prester, trosopplærere 
og diakon verksted der vi laget en pinsegudstjeneste 
sammen.

Trosopplærer Helle Christiansen i Ålesund hadde laget 
en vakker pinsepoesi som du kan lese under og som vil 
bli lagt ut på tegnspråk på www.dovekirken.no:

Kandidater til Oslo bispedømme i årets kirkevalg 
er nå offentliggjort. Kandidatene til plassen som 
Døvekirkens særskilte representant er:

1. Katja M. Eidesen
2. Fetsum Paulus Metserab
3. Knut Rune Saltnes

En tegnspråklig selvpresentasjon av de tre kandida
tene vil bli lagt ut på www.dovekirken.no. 

Informasjon om de andre kandidatene i Oslo bispe
dømmet finner dere på http://www.bd.kirken.no/
oslo/index.cfm?id=421204, og mer informasjon om 
kirkevalget er tilgjengelig på www.kirkevalget.no.

Av Michael Hoffmann - michael.hoffmann@dovekirken.no

I Jerusalem på pinsedag. 
Som i en storm viste ildtunger seg for dem.

Fra den gang har mennesker kommet sammen. 
Og nå kommer vi sammen i Guds hus 

og samles om Guds ord, bønn, nattverd og dåp. 
Slik virker Den hellige ånd. 

AMEN

Lars Hana rundet 60 år 29. april i år.

Lars kom inn som et friskt pust i Døvekirken på slutten av 
det forrige årtusen, nærmere bestemt i 1999. 

På mange områder har Lars vært med på å gi farger til 
Døvekirken. Blant annet gjennom kontakten med døveme
nigheter i England og Tyskland har Lars formidlet andre 
lands tegnspråk til oss i Norge. Han har ivret for bruk av 
og oversettelse av salmer, særlig fra Tyskland, til norsk 
tegnspråk og brukt dem flittig i gudstjenestene i Bergen 
og nasjonalt i Døvekirken, likeledes bruk av bilder og film 
sammen med preludium ved gudstjenestens begynnelse. 

Lars er blitt feiret ved ulike anledninger. Han ble også feiret 
sammen med alle sokneprestene ved en sammenkomst i 
Oslo Døvekirke.  Det ble feiret med marsipankake med 
teksten «Den evigunge Lars», gaver og tale ved sokne
prestkollega Arne Lundqvist og prost Roar Bredvei.

Gratulerer med dagen, Lars! Takk for din tjeneste, og vi 
ønsker deg og dine alt godt og Guds velsignelse i årene 
som kommer!
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Av Malene Bjørgaas, KPK

Nå kommer de igjen, sakene 
om pinsen. For mange av 
oss vet vel strengt tatt ikke 
så mye om denne høytiden 
selv om den er helt essensiell 
i frelseshistoriens hendel
sesforløp fra syndefallet til 
Jesus gjenkomst.

En landsdekkende undersø
kelse gjennomført av Ipsos 
MMI i 2014 viste at bare 
27 prosent av befolkningen 
kjente til pinsens religiøse 
innhold, skrev Vårt Land 
i fjor. 

Tilstanden har muligens ikke 
endret seg noe særlig. Halv
parten av dem som visste hva 
pinsen betyr, var over 60 år.  
Selve pinsefortellingen be
skriver i Apostlenes gjernin
ger i kapittel 2 at apostlene 
får Den hellige ånd. Ildtun
ger fra himmelen kom over 
dem. Etterpå forkynner de 

til en stor folkemengde. Det 
skjer et høreunder eller et 
språkunder. Alle skjønner 
det som sies, på sitt eget 
morsmål. Mange språk var 
representert fordi de var 
samlet til den jødiske høyti
den sjavuót, eller pentecost, 
som betyr «femtiende» – 
den femtiende påskedagen. 
Rundt 3000 kristne blir døpt 
denne dagen, og der starter 
det. Dåpen og ånden er tett 
knyttet sammen.
 
Startskuddet for misjonen
 – Når det Gamle Testamen
tet snakker om en ny pakt 
med folket, så snakker det 
samtidig om en ny ånd. Det 
står også at loven skal bli 
skrevet i de troendes hjerter, 
forteller Egil Sjaastad. 

Han er teolog og jobber på 
Fjellhaug Internasjonale 
Høyskole, og kan fortelle 
mye om hva pinsens reli
giøse betydning er.

Bibelen beskriver en frel
seshistorie. Bakgrunnen er 
syndefallet. Så velger Gud 
ut Abraham og Israel, leder 
dem inn i landet, ... Det hele 
sikter mot at Jesus skal bli 
født, dø og oppstå.

Så kommer pinsedagen, 
selve startskuddet for mi
sjonen og kirken. De kristne 
fikk Den hellige ånd som 
Jesus også hadde snakket om 
mens han enda levde. 

Og det er i pinsens og mi
sjonens tid vi lever, mellom 
pinsedag og Jesu gjenkomst.

– Det går an å beskrive hva 
som skjedde, men hva det 
betyr, og hva som skjer 
under overflaten, det er noe 
som har med kristenlivet 
og troen helt personlig å 
gjøre. Det er kanskje noe 
av årsaken til at mange ikke 
griper det med pinse helt, 
sier Sjaastad. 

Til alle folkeslag
– Jesus måtte fullføre alt, og 
så kunne Ånden komme. Inn 
i hjertene og så ut med evan
geliet. Og den nye pakten er 
ikke bare for Israel, men for 
hele verden, sier Fjellhaug
teologen.

Dette symboliseres ved 
språkunderet på pinseda
gen. Ild var forbundet med 
renselse og kan være uttrykk 
for et guddommelig nærvær. 
– Det er også mange kristne 
som ikke tenker over hva 
det er som gjør at de tror på 
Jesus. 

Det at Den hellige ånd kom, 
er et grunnleggende punkt i 
Det nye testamentet. Ånden 
gjør kristendommen person
lig. Den skaper troen i hjer
tene når Ordet forkynnes. 

Vi får møte Guds Ord på 
en personlig måte, avslutter 
Sjaastad.

Den glemte pinsen

Pinse er en konkret oppfyllelse av profetiene fra GT.
De skulle få en ny ånd og loven skrevet i hjertene. 
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Alanya er en flott by og 
den er kanskje den tyrkiske 
byen med flest norske tu
rister. Det er ikke så rart, 
for den ligger flott til ved 

havet med gode strender, 
nydelig mat og mange se
verdigheter. Byen har en 
spennende gammel borg 
som ligger på toppen av et 

fjell helt ut mot havet. Den 
har vært til forsvar for byen 
i tidligere tider. Der var vi 
selvsagt, og det var en flott 
opplevelse å se byggverket 
og å se byen ovenfra. 
Første utflukt var på fjell
veier like i nærheten av 
byen. Da fikk vi oppleve 
tyrkisk frokost slik de lager 
den i hjemmene. Kanskje 
var det frokost for de finere 
anledninger, for det var i 
alle fall både flott å se på og 
nydelig mat. Etterpå var det 
busstur inn i fjellene, hvor 
vi bl.a. så en stor demning. 
Vannkraft utgjør en god del 
av strømforsyningen, og de 
har visst planer om å utvide 

dette enda mer. Så var det 
lunsj langt inne i skogen 
hvor det var langgrillet 
lam. Også det var en flott 
matopplevelse. 

Tre dager senere var vi 
på en heldagstur til byen 
Side, som ligger mellom 
Alanya og Antalya. Den 
er en populær ferieby i vår 
tid. Men den har også et 
stort område med rester fra 
romersk tid. Her er det bl.a. 
et stort teater, det var tem
pelruiner, og det var ruiner 
av hus i byen. Det var en 
flott tur som ble avsluttet 
med en nydelig lunsj på 
fiskerestaurant. 

Odd Erling Vik Nordbrønd hadde ord for dagen i den antikke byen Side.

Deilig tyrkisk frokost.

Tur til Alanya, 
14.–21.mars 2015

Flotte opplevelser i Tyrkia

Av Odd Erling Vik Nordbrønd, døveprest i Ålesund - odd.erling.nordbrond@dovekirken.no

Døves menigheter i Bergen og Møre arrangerte i mars tur til Alanya i Tyrkia, og vi var 23 personer som var med. 
Døveprest Lars Hana var for en tid tilbake vikarprest i 3 måneder ved sjømannskirken i denne byen, og det var mye 
hans erfaring og kunnskap som var grunnlaget for innholdet av turen. Han hadde også god kontakt med firmaet 
Tyrkiafryd som hadde norsktalende leder. De la til rette to flotte utflukter, samt at de var behjelpelig på andre måter.
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ding underveis. Takk også 
til Sjømannskirken som 
tar imot oss. Å være der 
har vært viktige innslag, 
både på denne turen – og 
tidligere på Kypros og Lan
zarote. En av våre deltakere 
ble syk og måtte være igjen 
i byen i noen dager. Da 
viste Sjømannskirken at 
det er behov for den, også 
i daglig praktisk omsorg. 

Døveprest Lars Hana og Solfrid Lid på bussturMary Ann Grønås tolker Mehmed i Tyrkiafryd.

Møringer på borga i Alanya. Noen av deltakerne på moskebesøk i Alanya.

Sjømannskirken var også 
en sentral del av turen. 
Her hadde vi ansvar for 
en gudstjeneste og en hyg
gekveld, og i tillegg hadde 
vi en formiddag der hvor 
ansatte fortalte om kirkens 
arrangementer og tilbud. 
Det var tydelig at kirken 
var populær for mange 
nordmenn, både for dem 
som bor der i flere måne

der, og for mange som er 
på kortere besøk.

Frokost og middag hadde vi 
på hotellet, men alle luns
jene ble spist på tur eller 
på restauranter i byen. Slik 
fikk vi et variert innhold av 
både mat og opplevelser. 
Alanya framstod som godt 
tilrettelagt for de fleste, og 
det var bemerkelsesverdig 

rent i gatene. Mange benyt
tet seg av muligheten for 
spa på hotellet med tyrkisk 
bad (hamam), massasje 
m.m.

Deltakerne ga gode tilba
kemeldinger etter turen, 
og flere har etterspurt neste 
mulighet. Lars skal ha stor 
takk for å ha lagt turen så 
godt opp, og for flott gui
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Vi hadde som vanlig et bra 
samarbeid med matlaging 
hele helgen. Til og med 
mange kjekke ungdommer 
hjalp til med rydding og 
oppvask etter lørdagsmid
dagen. 

Vi opplevde også i år at 
barn og ungdommer stor
trivdes. Neste år blir det for 
15. gang at døveforeninger 
med underavdelinger samt 
Døves menighet arrangerer 
denne type sammenkoms
ter, så da blir det en jubile
umsfeiring!
 

Fin skihelg  

Christian Fylling Lefstad med sine kunstverk.Britt Olausen og Josephine Hoffmann gjør kjøkkentjeneste.

Eggmaling, en populær aktivitet.

Av Kirsti Fylling - kreffyll@online.no

27. februar–1. mars var det igjen vinterhelg på Fjellseter i Sykkylven kommune. Det var 
38 store og små med denne helgen, og det var i år rikelig med snø – i motsetning til i fjor 
som var snøfattig. 6 personer kom fra Bergen, derav en døv, ung dame fra Tyskland, 
Josephine Hoffmann som har menighetspraksis i Bergen døvekirke. 

I løpet av helgen hadde vi 
en innholdsrik gudstjeneste 
og kveldssamlinger med 
lystenning og lek og under
holdning på både fredags 
og lørdagskvelden. 

Eggmaling for store og små 
var også et veldig kjekt gjø
remål. Her var det premie
ring for beste og kuleste 
egg for barn, ungdom og 
voksen. Alle hadde gjort en 
kjempeinnsats for fargerike 
og flotte egg som vi etterpå 
hengte opp på greiner i en 
vase. 

Noen hadde med god sjo
koladekake hjemmefra, og 
det ble også servert vafler 
lørdag kveld.

De fleste av deltakere had
de gått på ski eller stått på 
slalåm i løpet av helga, 
men mange gikk også tur 
til fots for å nyte den flotte 
naturen. 
   
Vi, både voksne og barn, 
ser fram til neste års arran
gement. Det er en tradisjon 
som er verd å ta vare på.



9DøvesBlad2/2015

Tallet kommer frem i en rap
port fra Folkehelseinstituttet 
fra 2011. Sannsynligheten for 
at du kjenner til ett eller flere 
av disse barna, er stor. 

Mange tror det er lett synlig 
om et barn har det vanskelig, 
men det kan være vanskelig 
å vite hvordan et barn har det 
hjemme, basert på adferd eller 
utseende. Sårbare barn vokser 
opp i alle samfunnslag og ty
per familier. Derfor bør man 
ikke la symptomene alene 
styre om man gjør noe for et 
barn. Er du bekymret for et 
barn, bør du gjøre noe uansett!
Vi har lett for å dele vår 
bekymring for et barn med 
naboen, ektefellen eller en 
venn. Det vi må huske, er å 
vise omsorg direkte til barnet, 
i barnehøyde. Det er da vi gjør 
en forskjell for barnet selv. 
Fra forskning vet vi at det er 
av stor betydning for et barns 
framtid å bli sett av en voksen. 
Å bli sett er menneskets mest 
grunnleggende følelsesmes
sige behov. Å bli sett er en 
viktig beskyttelsesfaktor i et 
sårbart barns liv. 

«Kan du snakke med meg, 
ikke bare om meg?»

 Gjennom en enkel femtrinns 
veileder vil vi gi voksne mu

lighet til å være den som bryr 
seg, når magefølelsen sier at 
man bør, sier Jan Elverum, 
generalsekretær i Blå Kors.
Det er lett å anta at et barn 
ville blitt fanget opp av an
dre dersom det var grunn til 
bekymring. Det viser seg 
ofte ikke å være tilfelle. Barn 
som lever i sårbare hjem, er 
ofte flinke til å gå inn i rol
ler, tilpasse seg omgivelsene 
og skjule hvordan det står til 
hjemme.

«Sårbare barn er som andre 
barn – forskjellige»

Barn trenger at man våger 
og handler. Det er vi voksne 
som må øve oss på å bære 
ubehaget ved å være den som 
stiller spørsmål, blander oss, 
bryr oss. Barna bør ikke bære 
smerten og ubehaget alene. 
Du ser det ikke før du tror det! 
Se veilederen i sin helhet 
på jegser.no, eller bestill en 
brosjyre på epost jegser@
blakors.no /  tlf. 90 07 57 32!

Hva kan du gjøre? 
 Fem gode råd:

(Dette er kortversjon av veile-
deren. Fullversjonen finnes på 
jegser.no, med konkrete tips til 
hva du kan si og gjøre).

1. Ta magefølelsen din på 
alvor
Hvis du er bekymret for et 
barn, er det viktig at du gjør 
noe med det. Det er lett å tenke 
at barnet ville vært fanget opp 
av andre dersom det var grunn 
til bekymring. Det er ofte ikke 
tilfelle. La ikke frykten for å 
ta feil stoppe deg! 

2. Vis at du ser barnet  
– gjennom ord og nærvær
Å bli sett og anerkjent av en 
voksen betyr mye for alle barn 
– og spesielt for et barn som 
får lite oppmerksomhet hjem
me. Det skal ikke mye til for 
å føle seg sett og positivt lagt 
merke til: et smil, at du lærer 
navnet på barnet og bruker 
det. Still åpne og interesserte 
spørsmål om hverdagslige 
ting når du møter barnet!

3. Vis at du ser barnet  
– gjennom handling
Tilby barnet å sitte på hjem 
fra skolen, til treningen e.l.! 
Spør barnet om det skal på 
arrangementer i nærmiljøet; 
inviter barnet med hvis det 
nøler! Tilby leksehjelp, mid
dag eller boller etter skolen! 
Inviter ham eller henne med 
på aktiviteter som kino, teater 
eller søndagstur! 

4. Hvis magefølelsen din 
forsterkes – søk hjelp
Hvis magefølelsen din for
sterkes, bør du formidle til 
barnet at det er trygt å snakke 
med deg. Vær en god lytter, 
og vis at du tåler å høre det 
barnet forteller! Vis respekt; 
lytt med medfølelse! Hvis du 
er usikker på hva som er riktig 
å gjøre, og trenger hjelp til å 
vurdere situasjonen, kan det 
være lurt å rådføre deg med 
en lærer, helsesøster og/eller 
barnevernet. 

5. Vit at du gjør en forskjell
Det aller beste du kan oppleve, 
er at barnet du var bekymret 
for, viser seg å ha det bra. Eller 
kanskje du aldri får bekreftet 
eller avkreftet hvordan det står 
til med barnet. Det kan bety 
at barnet har det «godt nok». 
Kanskje måtte du gripe inn og 
gå videre med din bekymring. 
Uansett er det viktig at barnet 
selv opplever bekymringen 
din som en omsorgshandling 
ved at du forholder deg direkte 
til barnet. Sannsynligvis betyr 
du mer enn du forstår. 

«Selv om jeg skjuler det 
som er vanskelig, ønsker 
jeg å bli sett.»

En oppvekst varer livet ut
Av Ellen Anker Storset, leder for prosjektet JEG SER -ellen.anker.storset@blakors.no

Ett av ti barn lider under at foreldrene drikker, ruser seg eller har psykiske problemer. For disse barna er det avgjørende 
å bli sett av trygge voksne. Dette er et aktuelt tema, ikke bare rundt juletider, men året rundt. Blå Kors har utviklet en 
enkel veileder som forteller deg hva du kan gjøre ved bekymring for et barn.
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Dåp i Døvekirken 

 Døves menighet Trondheim 
                       Trøndelag og Nordland 

Menighetsturer.            
Munkholmen 24. mai,           
2. pinsedag. Gudstjeneste og pik-
nik. Vi tar båten over sammen. Ta 
med mat og drikke om det blir godt 
vær, så spiser vi ute.  

Vangshaugen 21.—23.august      
Friluftsårets år—vi drar til turisthyt-
te mellom Sunndalsøra og Oppdal. 
Tur for barn og voksne—godt fel-
lesskap. Opphold voksne kr 1300, 
barn kr 500. Mer info senere. 

Min kirkebok          
27. september kl 11.00  i Døvekir-
ken.  ( Ikke alle fikk boka i vår).  

Bli med i Tusseløypa  
Lørdag den 13. juni står trosopplæ-
ringsleder Siv Mittet i spissen for 
en familieutflukt til Tusseløypa i 
Bymarka. Det blir en fin dag med 
mange opplevelser. Gud har gitt oss 
ansvar for naturen og vi er også selv 
en del av naturen. Dette får vi lære 
mer om.   
Info om valg av nytt MR 
Samtidig med kommunevalget skal 
det avholdes valg på nytt menighets-
råd (MR). I den forbindelse vil vi  
besøke Steinkjer, Stjørdal, Bodø  
og Mo i Rana for å gi god informa-
sjon. Dato for besøkene vil vi komme 
tilbake til senere. Følg med på 
www.dovekirken.no/trondheim 

I vinter ble vi kontaktet fordi det ble funnet en bankkonto tilhørende Døve-
kirkens Dameforening ved Dagmar Sliper. Vedkommende ønsket å overføre 
beløpet—kr 3252,82 til døvekirken i Trondheim. Det var en hyggelig over-
raskelse. Selvfølgelig vemodig at foreningen er lagt ned, men en fin siste 
gave fra aktive og ivrige kvinner som i sin tid blant annet kjøpte kirkeklok-
ken i kirketårnet. Derfra ringer den ennå til våre gudstjenester.    

Dåp var lenge en selvfølgelig sak når et barn var født. 
Slik er det ikke lenger. Mange vil at barnet skal velge 
selv, og utsetter dåp til barnet er modent nok til å velge 
selv. Barnedåpen handler ikke om å tvinge barn til tro 
eller dåp, men tar utgangspunkt i at barnet skal få et nært 
forhold til Jesus og hans kjærlighet. I dåpen blir vi krist-
ne. 

Døvekirken i Trondheim forretter dåp for nyfødte og for større barn. Som 
del av en vanlig søndagsgudstjeneste bærer vi barn til dåp. Der foregår litur-
gien på norsk tegnspråk, og vi bestiller stemmetolk for dem i familien som 
ikke forstår tegnspråket. Ta gjerne kontakt med en av prestene eller andre 
ansatte i kirken så kan vi snakke om det.  

Døvekirkens Dameforening er nedlagt 

Gudstjenester i Bodø 
Døvekirken  kommer etter hvert til å ha mer faste samlinger i Bodø. Vi har 
opprettet et samarbeid med Hunstad kirke som har meget egnede lokaler. 
Der er stort og lite gudstjenesterom, og det er fine lokaliteter for sosiale treff 
og for andre samlinger. Kapellan Lisa Lind har fått særlig ansvar for Nord-

land i sin stilling, så hun kommer til å få mye med Bodø å gjøre.  

Johan Fjellestad og Trygve Andersen 
Både Johan Fjellestad og Trygve Andersen ble takket 
for lang og tro tjeneste i Døvekirken i Trondheim. Den 
12. april fikk de overrakt hver sin gave som tegn på takk 
for vel utført arbeid. Trygve Andersen for sitt vaktmes-
terarbeid i 12 år og Johan Fjellestad for 20 år som klok-
ker og kirketjener. Johan har også sittet 40 år i Menig-
hetsrådet i Trondheim og flere år som leder og represen-
tert rådet i Fellesrådet. Johan hadde nettopp feiret sin 70 
årsdag.   Foto: Johan Fjellestad med gave fra menighets-
rådet,  tegnet av Georg Bjerkli. 

Eva Hansen vil være kirketjener i Trond-
heim inntil ny kirketjener er tilsatt.   Kirketjener 
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 Døves menighet Trondheim  
     Trøndelag og Nordland 
Kurs for Menighetsrådet I menighetsrådet  - ”ble 

bedre kjent med min tro” 
Ingrid Grønning 
By (21) har vært 
medlem i menig-
hetsrådet i nesten 
4 år. Ble det slik 
du hadde forven-
tet?                         
-Jeg hadde forventet at fire år kunne 
bli lang tid, mens jeg gikk på skolen – 
men da jeg var ferdig på skolen, ble 
det mer tid til menighetsrådet. Det er 
flotte folk og et godt miljø.  

Hva har du lært mest av i din tid i me-
nighetsrådet?               
-Jeg er kjempeglad for at jeg ble 
bedre kjent med min tro og ikke minst 
en del av døvekirkens miljø.   Jeg føler 
at når jeg er i kirka, så skjer det noe – 
det gir meg nye energi, og samtidig 
kan jeg gi noe tilbake når jeg sitter i 
menighetsrådet.                
-Jeg har lært mer om kirkens miljø i 
Norge og hvordan den er organisert.  

- Hva bør menighetsrådet satse mer 
på?                 
- Veldig viktig å ta vare på de barna 
og unge som vi har nå, de er vår fram-
tid!  

”Dette kan vi ha mer av”, var tilbakemel-
dingen fra et samlet menighetsråd i Trond-
heim etter kurs om styrearbeid. Helgen etter 
påske var Paal Richard Peterson i Trondheim 
og foreleste om oppgaver, ansvar og måter en 
kan arbeide på som et styre. Han trakk linjer 
til døves engasjement i samfunnet for øvrig, 
og om hvordan en kan øve seg opp til å få mer 
mot til å fremme sine egne meninger.  

Døvekirken og menighetsrådene er avhengige 
av at alle deltar. Diskusjoner oppstår, og så 
blir man enige om løsninger sammen. Styrear-
beid er ikke bare å kjempe for sitt. Gode løs-
ninger kan også være at en finner fram til fel-
les løsninger. Så blir alle fornøyd. Paal Richard Peterson ledet kurset med 
lun humor, stor innsikt, og deltagerne fikk stille mange spørsmål. Og ikke 
minst — de fikk øve seg på å være med i tøffe diskusjoner. Det var mor-
somt og lærerikt.   

Valg av nytt Menighetsråd. 
Valg av nytt menighetsråd finner sted den 13. september i Trondheim dø-
vekirke etter gudstjenesten. Valg er en demokratisk ordning som gir alle 
medlemmer i døvekirken mulighet til å påvirke hvem som skal være med å 
lede og bestemme utviklingen i kirken. 

Medlem i døvekirken?                     
Da må man for det første være medlem av døvekirken. Det skjer ikke auto-

matisk.  Selv om du er 
medlem av statskirken, 
så er du ikke automa-
tisk medlem av døve-
kirken selv om du er 
døv eller CODA eller 
hører til i døvemiljøet. 
Du må MELDE DEG 
INN! Det gjør du let-
test ved enten å gå til 
et menighetskontor og 
melde deg inn der eller 
å gå til døvekirkens  

hjemmeside og melde deg inn 
der.  

Kandidater: (foreløpig liste)                   
Ivar Sveberg Larsen, Eva Hansen, 
Ingrid Bjerkli,  Erna Tomassen, 
Sissi Urgård,  Gunnar Wæthing,  
Sissel Stiklestad,  Synnøve Trond-

sen, Solfrid Skarsbakk, Karl Olav 
Kristiansen.   Åshild Ingebrigtsen,  
Den endelige listen blir offentlig-
gjort på menighetens hjemmesider 
etter 12. mai.   

Kandidater til valget 
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Randi Vibeke Myklebust har av
sluttet sin tjeneste i Døvekirken. 
På gudstjenesten 15. mars ble hun 
behørig takket av med gaver og gode 
ord. Randi har nå begynt som kon
sulent i Statped, og vi ønsker henne 
lykke til og Guds velsignelse i nye 
oppgaver. Velkommen tilbake som 
frivillig, Randi!

Smånytt fra sydvest
Av: Leif Hadland - leif.hadland@dovekirken.no

Katja Eidesen hadde praksis hos oss 
i fire uker fram mot påske.
Hun deltok i mange av menighetens 
aktiviteter og fikk prøve seg både 
som liturg, predikant, konfirmantlæ
rer, sjelesørger og mye mer.
Vi takker Katja for godt utført arbeid 
og hyggelig nærvær hos oss. 
Lykke til med videre studier, og vel
kommen tilbake!

Påskefeiringen ble gjennomført med 
mye variasjon og fornyelse dette året.
På Palmesøndag var det som vanlig 
stor oppslutning om gudstjenesten 
og påskelunsj på Døvesenteret i 
Kristiansand.

Stavangermenigheten bød på flere 
nyheter: 

Skjærtorsdag kveld hadde vi en 
særegen gudstjeneste med Katja som 
predikant. Etterpå inviterte hun alle 
med seg på restaurant.

Langfredag deltok flere døve for 
første gang på den tradisjonsrike 
korsvandringen i Stavanger sentrum.
Første påskedag begynte vi feiringen 
med frokost på hotell før høytids
gudstjenesten i Døvekirken.

Menighetsaften i Kristiansand er 
det lite tradisjon på, men 16. april 

var en flott gjeng samlet om temaet: 
Hva er en menighet? Et betimelig 
spørsmål på veien mot en selvstendig 
døvemenighet på Sørlandet.
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Kirkelige handlinger
Oslo:
Gravlagte: 
27. 03.15: Ella Margrethe Gulbrandsen  

(f. 18.10.23), Østre Gravlund
30.04.15: Frank Skarning Kristiansen 

(f.02.05.50), Vestre Aker Kirke.

Sør:
Konfirmerte:
3. mai: Stavanger døvekirke
 Julie Therese Mauland
 Viktoria Hovda Rørvig

Bergen:
Vigde:
28.02.2015 Ingrid Johannesen og Øystein 

Sletten. Årstad kirke

Gravlagt:
20.02.2015 Inga Birkeland  

(født 02.02.1928)
24.04.2015 Eva Marie Lauritzen (født 

10.11.1947) fra Fyllingsdalen kirke.

Trondheim:
Bisettelse:
09.04.2015 Jens Larsen, Trondheim Døve

kirke

Vielse:
25.04.2015 Sissel Oline Hegdahl og Jan Atle 

Fjelldalselv, Trondheim Døvekirke

Konfirmasjon:
26.04.2015 Kjetil Andre Støbakk, Trond

heim Døvekirke

«Grønn menighet» er blitt en 
realitet. I flere måneder har stab og 
menighetsråd arbeidet med hand
lingsplan for en mer miljøvennlig 
og miljøaktiv menighet. Etter «mil
jøgudstjenesten» 19. april kunne pla
nen endelig presenteres. 25 punkter 
skal i sum skape en varig endring fra 
grått til grønt.

Alphakurs i Stavanger satser vi på 
å starte opp med i slutten av august. 
På et orienteringsmøte i februar var 
det enighet om at dette var noe å 
satse på for vår menighet.

RETREAT MED FJELLVANDRING PÅ SANDOM 
FOR UNGE VOKSNE MELLOM 20 OG 50 ÅR 

MANDAG 15.- FREDAG 19. JUNI 2015 

For mer informasjon og påmelding kontakt med 
marianne.kolvik@dovekirken.no 

 
Sandom ligger i den tradisjonsrike Ottadalen – ved 
foten av Jotunheimen. Fra vestenden av Vågåvatn 
slynger en over 100 år gammel vei seg frem langs 
den stille Ottaelva. Tett ved veien, som nå er 
nesten uten trafikk, ligger Sandom, opprinnelig et 
småbruk med navn etter de store sandbankene i 
elva. Det er kilometer til nærmeste nabo. 
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Utdannelse er viktig for en god 
framtid. Slik er det i dag, og slik 
var det også for over 500 år siden, 
i 1501 da Martin Luther startet på 
studiene sine. Faren hans hadde sin 
egen bedrift, og det passet derfor bra 
at Martin skulle studere jus. Å jobbe 
som advokat ville senere gi ham et 
godt levebrød.  Slik ville det være 
mulig å forsørge en familie. Også 
for farens bedrift ville det være en 
fordel å ha en advokat i familien. 
Studielån fantes ikke denne gangen 
så det var faren som måtte finansiere 
utdanningen. 

I 1501 startet den håpefulle Martin å 
studere i Erfurt som var og fremdeles 
er et viktig utdanningssentrum i den 
tyske delstaten SachsenAnhalt. Det 
første året studerte alle studentene det 
samme. Studiet het «artes liberales», 
de frie kunstene. Uttrykket de frie 
kunstene ble brukt for å skille dem fra 
de praktiske kunstene; dvs. yrker som 
kunne gi et direkte livsgrunnlag, som 
håndverksyrkene som skredder, sko
maker, smed, bygningsarbeider, men 
også handel, landbruk og krigskunst. 

Av de syv frie kunstene som Luther 
måtte studere, var det tre som handlet 
om språk og argumentasjon:

• Latinsk grammatikk, fordi resten 
av alle studiene foregikk på latin.

• Retorikk, «talekunst», som handler 
om hvordan man kan overbevise 
folk.

• Logikk eller dialektikk, som hand
ler om hvordan man bygger opp og 
overprøver en argumentasjon.

Så var det fire kunster som handlet 
om mer eller mindre matematiske 
fag:

• Aritmetikk, som handler om tall
teori, men også praktisk regne
kunnskap.

• Geometri, som også inkluderer 
kunnskap om geografi; dvs. kunn
skap om kart.

• Musikk, særlig musikkteori til bruk 
i kirkemusikk.

• Astronomi, læren om stjerner 
og planeter. Først på 1700 tallet 
begynte man å skille mellom 
astronomi, læren om stjerner, og 
astrologi, troen på at stjernene har 
innflytelse på menneskenes liv. 

Den unge Martin var en god student. 
Mye av studiene foregikk på latin, så 
Døve i dag er ikke de første som må 
studere på et fremmed språk. Faren, 
Hans Luther, håpte at investeringene 
hans fort skulle gi gode resultater og 
en dyktig advokat i huset. I januar 
1505 fikk Martin graden «Magister 
artium», Kunstenes mester, som den 
nest beste i årskullet. Han og faren 
satset på videre studier i jus. 

Sommeren 1505 var Luther på et 
besøk hjemme hos foreldrene i 
Mannsfeld. 2. juli 1505, mens han 
var på vei hjemover, kom han til et 
sted som heter Stotternheim, like 

utenfor Erfurt. Han kunne allerede se 
tårnet på den høyeste kirken i Erfurt. 
Men der ved Stotternheim ble han 
overrasket av et tordenvær som han 
aldri hadde opplevd maken til.  Han 
var livredd for å bli truffet av lynet 
og bli drept. Som bergmannssønn og 
god katolikk ba han: «Hellig Anna, 
hjelp meg, så skal jeg bli en munk!» 

Ved siden av den hellige Barbara 
er den hellige Anna, mor til Maria, 
en viktig skytshelgen for bergmenn 
i denne regionen. Da jeg for en tid 
tilbake besøkte en venn av meg, som 
er prest i Stotternheim, fikk jeg se 
minnesteinen som markerer det stedet 
der dette skjedde.

Martin Luther skulle oppfylle løftet 
sitt og bli munk.  15. dager etter løf
tet sitt ble flyttet han inn i klosteret 
hos «Augustinereremittene» i Erfurt. 
«Augustinerne», som de heter i dag, 
er det som kalles for en tiggerorden. 
Dvs. en orden som ikke lever av det 
de eier, men av arbeidet de utfører, 
gaver og tigging. 

Her er det også mindre forskjell mel
lom de munkene som er vigslet til 
diakon eller prest, og dem som ikke 
er det. De fire store tiggerordenene, 
fransiskanerne, dominikanerne, kar
melittene og augustinerne ble alle 
grunnlagt på 1200tallet. Munkene i 
disse ordenene er ikke bundet til ett 
bestemt koster, men kan sendes dit 
det er behov for dem.
  
Far til Martin Luther va alt annet enn 
begeistret for at Martin skulle bli 
munk. Hans Luther kom til Erfurt og 
prøvde å overtale sønnen til å fortsette 
jusstudiene sine. Men Martin sto fast 
ved det valget han hadde tatt: Han 
skulle bli munk og studere teologi. 

Studenten Martin
Av Michael Hoffmann - michael.hoffmann@dovekirken.no
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  KALENDER 
Gudstjenester i Oslo:
Søndag 10. mai kl. 11: fellesmesse 
med Signo CSS. Prest: Jarl Åge og 
Marco
Søndag 24. mai, pinsedag kl. 11: 
Høymesse. Prest: Siv
Torsdag 04. juni kl. 19:  
"Messe for de forfulgte" gudstje
neste. Prest: Marita
Søndag 7. juni kl. 11: Høymesse 
(fellesmøte). Prest: Jarl Åge
Søndag 21. juni kl. 11:  
Høymesse. Prest: Marita
Søndag 05. juli kl. 11: Høymesse
Søndag 14. juni kl. 11:  
Fellesmesse med Drammen. Fri
luftsgudstjeneste. 
Søndag 19. juli kl. 11: Høymesse
Søndag 16. juli kl. 11: Høymesse. 
Prest: Jarl Åge
Søndag 30. august kl. 12: Felles
messe med Signo CSS, Nordstrand. 
Prest: Jarl Åge og Marco
Søndag 05. september kl. 12: Høst
takkefest, Ål. Prest: Jarl Åge
Søndag 13. september kl. 11: Høy
messe. Prest: Marita
Søndag 27. september kl. 11: Høy
messe. Prest: Jarl Åge

Gudstjenester i distriktet:
Mandag 25. mai, 2. pinsedag kl. 11: 
Fellesgudstjeneste i Hamardomen, 
Domkirkeodden i Hamar. Prest: 
Marita.

Åpent Hus i Oslo Døvekirke  
annen hver torsdag kl. 11.30–14:
30. april
14. mai
28. mai
11. juni
25. juni
09. juli
23. juli
6. august
20. august – besøk av  
Erik Lundqvist
3. september – Nytt fra  
Døveforbundet
17. september  Seniormeldingen

Kafe i Oslo Døvekirke annen hver 
torsdag kl. 14–18:
07. mai
21. mai
18. juni
02. juli
16. juli
30. juli
13. august
27. august
10. september
24. september

Ungdomsklubb, FBI, Tårnagenter, 
og andre aktiviteter kan du sjekke 
på vår hjemmeside og Facebook/
døvekirkenOslo. Der finner du også 
eventuelle endringer i programmet 
ovenfor.

Sør-vestenfjelske distrikt
Stavanger døvekirke: 
17. mai kl. 10.00 Gudstjeneste
24. mai kl. 18.00 Høytidsgudstje
neste 
14. juni Dagstur. Felles frilufts
gudstjeneste for Stavanger og 
Kristiansand. Nærmere informasjon 
kommer senere.
28. juni kl. 11.00 Gudstjeneste. Dåp.
9. august kl. 18.00 Kveldsguds
tjeneste ved Lars Hana.
23.08. kl. 11.00 Gudstjeneste  
kl. 11.00
Åpen kirke hver tirsdag hele året!

Kristiansand: 
Kristiansand feriesenter,  
Dvergnestangen
25. mai kl. 17.00 Friluftsgudstje
neste. Varme griller fra kl. 15.30.

Oddernes menighetshus
30. august kl. 11.00 Gudstjeneste. 
Forhåndsvalg til Menighetsråd. 
26. mai og 31. august har døvepres
ten kontorsted i Kristiansand med 
mulighet for samtaler.

Bergen døvekirke
10. mai kl. 18 ved Lars Hana
17. mai kl. 8 ved Lars Hana (flagg
heising, andakt og frokost)
07. juni kl. 11 ved Lars Hana
21. juni kl. 11 ved vikar

Det blir også gudstjeneste i Haus 
(eller Bruvik) kirke søndag 14. juni 
kl. 11 ved Tom S. Tomren og Lars 
Hana

Åpen kirke
– tirsdager kl. 10.30:
Andakt og lystenning i døvekirken 
før seniortreff i Bergen døvesenter: 
5. mai, 19. mai, 2. juni og 16. juni.
Velkommen!

Andakt på Konows senter
torsdager kl. 12 er åpne for alle:
28. mai ved Lars Hana
18. juni ved Lars Hana

Sommer i Bergen døvekirke
Hver torsdag i juli inviterer vi til 
lystenning kl. 18. Etterpå er det 
sosialt samvær med kaffe og enkel 
bevertning.
Velkommen!

Første gudstjeneste etter sommeren 
blir 23. august kl. 11.

Døves menighet i Møre:
Gudstjenester og arrangementer:
.
Fredag 1.mai: Vårfest på Rønne
stadhytta. Døveforeningen arran
gerer.
Tirsdag 5.mai, kl.17–20: Åpen 
Kirke i Molde Domkirke
Lørdag 9.mai, kl.11: Konfirmasjons
gudstjeneste i Volda kirke

Tirsdag 19.mai, kl.11–14: Åpen 
Kirke i Volsdalen menighetshus, 
Ålesund
Søndag 31.mai, kl.13: Friluftsguds
tjeneste på Dyrøya i Ellingsøy
fjorden
Tirsdag 16.mai, kl.17–20: Åpen 
Kirke i Molde Domkirke
Fredag 19.  søndag 21.juni:  
Døvestevne i Selje!
Onsdag 29. juli, kl.18: Olsokguds
tjeneste i Borgund kirke. Rømme
grøt i Sunnmøre museum etterpå.
Søndag 23.august, kl.11:   
Gudstjeneste i Volsdalen kirke
Tirsdag 25.august, kl.11–14:  Åpen 
kirke i Volsdalen menighetshus, 
Ålesund
Søndag 13. september, kl.11:   
Gudstjeneste i Volsdalen kirke. 
Menighetsrådsvalg.

Trondheimn Døvekirke
24. mai  Avreise fra Ravnkloa kl. 10 
Menighetstur og pinsegudstjeneste 
på Munkholmen
31. mai  kl. 18 Gudstjeneste med 
kirkekaffe og prostebesøk i Trond
heim Døvekirke
02. juni  kl. 11 Hyggetreff
13. juni  kl. 11 Familieaktivitet på 
Tusseløypa på Bymarka
16. juni  kl. 19 Menighetskveld  
med tema
21. juni  kl. 11 Gudstjeneste i 
Trondheim Døvekirke

Pinseikon fra hl. Kirills kloster i Belozersk, Russland (15. årh.)

11. aug. kl. 11 Hyggetreff
 16. aug.   kl. 11 Gudstjeneste i 
Trondheim Døvekirke 
21.23. aug. Menighetstur til  
Vangshaugen Turisthytte, Gjøra
23. aug.  kl. 11 Gudstjeneste i Egge 
Kirke, Steinkjer
25. aug. kl. 19 Menighetskveld med 
tema
30. aug. kl. 12 Gudstjeneste i 
 Granly døvehytte på Lian
13. sept. kl. 11 Gudstjeneste i 
Trondheim Døvekirke. Menig hets
råds valg
Menighetskveld og hyggetreffene 
gjennomføres i Klostergata 60 i 
Trondheim.

Følg med på facebook og hjemme
siden vår for nærmere informasjo
ner!

Tromsø
14. mai    kl. 11 Åpen kirke  
i Tromsø Døvekirke
24. mai    kl. 11 Felles gudstjeneste  
i Kroken Kirke
4. juni kl. 11 Åpen kirke i  
Tromsø Døvekirke
21.juni  kl. 13 Gudstjeneste med 
middag i Tromsø Døvekirke
23.aug. kl. 11 Gudstjeneste i  
Myre Kirke i Vesterålen
 30. aug.  kl. 13 Gudstjeneste med 
middag og menighetsrådsvalg i 
Tromsø Døvekirke
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Agnes underviste de to ungdom
mene om hvordan de skulle klatre 
i veggen der det finnes klatreruter 
med ulike vanskelighetsgrader 
fra 1 – 5. De ulike vanskelighets
gradene er markert med hver sine 
farger.
.
Ungdommene som var med, syn
tes det var spennende å klatre, 
enten de kom til topps eller (på 
de vanskeligste rutene) halvveis. 
Dette vil de gjerne være med på 
neste gang også. 

Ungdomsklubben på klatretur
Av Karl Fr. Robertsen - karl.robertsen@dovekirken.no

Vi kunne godt vært flere, men de ungdommene som var med på 
inneklatring på Vulkan i Oslo, hadde det kjempegøy. Vi var så hel-
dige at vi fikk en flott, døv kvinne som instruktør. Agnes Stueflaten 
heter hun, og hun.er oppvokst i klatrermiljøet. Onkel nådde toppen 
av Mount Everest i Nepal for noen år siden.

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

Vi kan hjelpe til med 
rådgivning og tilrettelegging ved 
begravelser og bisettelser.

Døgnvakt 55 27 28 29
www.gravferdshjelpen.no 
Hagerupsvei 32X • 5093 Bergen
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Kristi Himmelfartsdag er den 
dagen Jesus forlot disiplene og 
vendte tilbake til himmelen, på 
den 40. påskedagen, for å holde 
oss til Bibelens tellemåte. På 
norsk tegnspråk sier vi på JESUS 
+ HIMMEL med hendene med 
Kristi Himmelfartsdag i munnstil
ling. Bilde nr. 1 viser tydelig på 
hvordan det skal gjøres på norsk 
tegnspråk. Noen bruker å ta med 
DAGtegnet i tillegg, som JESUS 
+ HIMMEL + DAG med Kristi 
Himmelfartsdag i munnstilling.
Pinsen er den dagen Den hellige 
ånd kom til apostlene i form av 
ildtunger fra himmelen. Det er 49 
dager etter at Jesus stod opp fra 
de døde på påskedagen, eller den 
50. påskedagen, for igjen å holde 
oss til Bibelens tellemåte. På norsk 
tegnspråk ligner pinsetegnet på 
SOL – slik bilde nr. 2 viser. Men 
i utgangspunktet er pinsetegnet 
basert på det som står i Bibelen, 
nemlig ildtunger fra himmelen. Du 
kan gjerne kombinere pinsetegnet 
med DAGtegnet og HELGtegnet 
som pinsedag og pinsehelg. 
Ønsker deg og dine en riktig god 
Kristi Himmelfartsdag og god 
Pinse.

Bildene er hentet fra tegnban-
ken.no ved Statped.

Vårtegn
Av trosopplærer Maren Oriola - Maren.oriola@dovekirken.no
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 PS: Deltakertallet er begrenset til 6 ungdommer.  
 «Førstemann til mølla». 

 PÅMELDINGSFRIST ER 21. JUNI! 
 Oppgi: Navn, adresse, mob.nr og fødselsdato  
 til Marianne (marianne.kolvik@dovekirken.no), SMS.: 40 64 35 76 
 eller Karl (karl.robertsen@dovekirken.no), SMS.: 40 76 94 82 

Er du 15–18 år? Se her: 
Nå er det tid for ny ungdomshelg!  
Tema for helgen er ”Å leve er å reise” i naturen 
NÅR?  11.–13. september 

Hvor? Selje  
HVA?  Pilegrimstur i naturen 
Avreise fra Oslo med fly til Florø fredag den 11. september 
og tilbake med fly fra Florø på søndag den 13. september. 
Vi skal bo på hytte på Selje.  
Foreløpig program: 
Fredag tidlig: Avreise til Florø. 
Lørdag: Øyvandring på Selje Kloster.   
 Tur til Vestkapp. 

Ungdomshelg 
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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

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

Maren Oriola, trosopplærer
maren.oriola@dovekirken.no
SMS   48 20 52 18

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
SMS 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

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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Støtt jordskjelvrammede i Nepal! 

 
Flere tusen har mistet livet i det kraftige jordskjelvet og de utallige etterskjelvene som rammet Nepal, langt 
flere er skadet og har mistet alt.  
I Nepal jobber mange organisasjoner, deriblant våre formelle samarbeidspartnere Himalpartner, Normisjon 
og Kirkens Nødhjelp. De er alle til stede for å hjelpe. Takk til alle som har bidratt og som vil bidra.  
Kirkens Nødhjelp samlet for en måned siden inn 36 millioner kroner under Fasteaksjonen. Nå bruker de 
deler av pengene til nødhjelp i Nepal og til Syria-krisen.  
Alle tre organisasjonene er takknemlige for de pengebidrag som kommer inn og som gjør dem i stand til å 
handle. Utover penger trengs omsorg i form av forbønn, for folket i Nepal, for god koordinering av 
nødhjelpsarbeidet og for den langsiktige gjenreisningen i landet. Ta det gjerne inn i gudstjenesten og andre 
naturlige sammenhenger.  
Kirkens Nødhjelp har et særlig fokus på å skaffe rent vann ettersom det redder liv og begrenser utbrudd av 
epidemier og sykdom. Normisjon har vært i Nepal lenge og takket være det nybygde sykehuset i 
Okhaldhunga med økt kapasitet, kunne behandlingen av pasienter starte umiddelbart. Himalpartner har 
startet en innsamlingsaksjon der de vektlegger gjenreisning som sitt fremste prosjekt, samt det å spille en 
viktig rolle i å knytte kontakt og koordinere.  
Vil du være med og bygge opp igjen Nepal etter jordskjelvkatastrofen, kan du gi din gave:  

 
 
Send NEPAL på sms til 2160 (200kr) eller benytt konto 1503 02 
13537 og gi et valgfritt beløp (merk «Jordskjelv i Nepal»).  
 
 

Send HIMAL på sms til 2160 (100 kr) eller NEPAL250 til 2160 (250 kr) eller benytt 
konto 3000 15 47107 og gi et valgfritt beløp (merk «Jordskjelv i Nepal»).  
 
 

 
Send NØDHJELP på sms til 2468 (200 kr) eller bruk 
kontonummer 1594.22.87426 og gi et valgfritt beløp. 


