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Det var tæt på jul, da onkel Stefan en dag kom hjem belæsset med masser af
julegaver. Sådan fortæller Johannes Møllehave i en af sine erindringsbøger.
Drengen Johannes var meget nysgerrig og spurgte, om onkel også havde
købt en gave til ham. Ja, det har jeg. Det er en ting, som hverken kan stå eller
gå eller svømme eller flyve.
Den gåde startede nogle af de mest pinagtige dage i Johs´s liv. Han ville gætte det.
Det fyldte fuldstændig hans hverdag, og han pønsede på at bryde onkels
skab op for at få løsningen på gåden. Han havde set, at pakken havde form
som en skotøjsæske og han tænkte, måske er det en dampmaskine. Det ønskede han sig brændende. Men det var pakken på den anden side for lille til.
Endelig blev det gavernes tid juleaften. Forløsningen var nær. Først fik han
en dampmaskine, men Johannes havde næsten glemt han overhovedet ønskede sig den, for kun onkel Stefans gave var i hans tanker. Endelig fik han
den. Den føltes let i hånden. Han rystede den, men kunne ikke høre noget.
Han rev papiret af. Der var masser af papir i æsken og helt nede på bunden
lå gaven. Det var.......... en .... blyant. – Hvad sagde jeg, sagde onkel Stefan.
Den kan hverken stå eller gå eller svømme eller flyve.
Drengens skuffelse var ubeskrivelig. Her havde han være spændt til bristepunktet og så var det bare en blyant. Han var så skuffet, at han glemte at vise
sin glæde for dampmaskinen, og den var han ellers meget glad for.
Efter nogen tid mistede dampmaskinen imidlertid sin tiltrækningskraft, og
drengen begyndte at eksperimentere med blyanten. Han fandt snart ud af, at
den rummede mange muligheder. Den kunne skrive spændende ord og med
tiden blev han mere og mere glad for den
Se, juleevangeliet fortæller også om en gave, som vi alle sammen har fået. En
gave hvis omfang og betydning måske ikke er helt enkelt at forstå.
Gud blev født som et lille sårbart væsen i en afkrog af verden. Ikke andet,
tænker vi måske.
Hvem kan for alvor mene, at der i dyrenes fodringstrug ligger verdens frelser gemt?
Er det ikke for ringe?
– Og så vender vi måske ryggen til gaven i skuffelse og leger med vore
”dampmaskiner”, indtil vi en dag ikke gider det mere, og så finder vi nye.
– Eller kunne det tænkes, at vi havde mod til at vende tilbage til barnet i
krybben, At vi havde mor til at se barnet vokse til? At vi har mod til at følge
ham på hans vej ind i livet. At vi tør knytte hele vor tro, håb og forventning
til, at der i den lille uanselige gave i Bethlehems stald ligger en uendelighed
af muligheder gemt for vi mennesker. Et håb, der rækker ud over død og
grav.
Børge Munk Povlsen, døveprovst

Døvemenigheden
Døves Kirke og København
DØVES KIRKE

Falkoner Allé 132, 1959 Frederiksberg C
E-mail: hn@km.dk, SMS: 51 44 28 66
Kirkens konto:
Reg.nr.: 2191 kontonr.: 6897-137-761
MobilePay: 68874

KIRKEKONTORETS ÅBNINGSTID
Mandag, tirsdag og onsdag kl. 9.30-13.30.
Torsdag efter aftale.
Indgang fra p-pladsen ved Ågade.

Kirkerummet er åbent fra Ågade tirsdag,
onsdag og torsdag kl. 10.00-12.00.
Åbent Hus i menighedslokalet hver onsdag
kl. 10.00-13.00.
Syhold i menighedslokalet hver anden
mandag i lige uger kl. 10.00-13.00.

MENIGHEDSRÅDSFORMAND

RITVA BERGMANN
Mortonsvej 38, 2.th., 2800 Lyngby
SMS: 53 71 02 47, E-mail: ritva@bergmanns.dk

DØVEPRÆST

LISE LOTTE KJÆR, kbf.
Døves Kirke og København.
Dalgas Boulevard 85, 2. th., 2000 Frederiksberg
Mobil og SMS: 31 79 99 57, E-mail: llk@km.dk
Træffes i Døves Kirke efter aftale.
Mandag fri.
KORDEGN, SOGNEMEDHJÆLPER
OG DAGLIG LEDER
HEIDI NISSEN MOESBY
SMS: 51 44 28 66, E-mail: hn@km.dk
Skype: doeveskirke
Træffetid: Se kirkekontorets åbningstider.
Fredag fri.

KIRKETJENER

ALYSON ARAUJO
SMS: 31 76 62 64, E-mail: alalb@km.dk
Træffes i Døves Kirke tirsdag-fredag kl. 9-13.
Mandag fri.

KIRKEVÆRGE

GUGGA SØNNICHSEN
SMS: 31 19 25 05, E-mail: guggafiil@gmail.com
Træffes i Døves Kirke efter aftale.

ORGANIST
Vakant

GUDSTJENESTER

(Se også Tekst -TV side 736)
Ret til enkelte ændringer forbeholdes,
da vi følger Corona-retningslinjerne.
NOVEMBER
Søndag den 29. november kl. 14.00*
1. søndag i advent
Døves Kirke, København,
LL m. flere
Nyt menighedsråd tiltræder.
DECEMBER
Onsdag den 2. december kl. 10.00
Juleandagt og afslutning
kun for Åbent Hus.
Døves Kirke, København,
HNM
Torsdag den 10. december kl. 10.00*
Julebesøg kun for elever fra
Geelsgårdsskolen
Døves Kirke
København, LL og HNM
Tirsdag den 15. december kl. 10.00*
Skolejulegudstjeneste kun for
elever på Langelinjeskolen
Døves Kirke,
København, LL og HNM
Lørdag den 19. december kl. 14.00*
Julegudstjeneste for børn
Døves Kirke,
København, LL og HNM
Se omtale!
Onsdag den 23. december kl. 14.00*
Juleaftensgudstjeneste for
hele familien
Døves Kirke
København, LL og HNM
Se omtale!
Torsdag den 24. december kl. 14.00*
Juleaftensgudstjeneste for
hele familien
Døves Kirke
København, LL og HNM
Se omtale!

2021
JANUAR
Søndag den 24. januar kl. 14.00
Døves Kirke
København, LL og HNM
Bankospil
Se omtale!
FEBRUAR
Tirsdag den 2. februar kl. 19.00
Kyndelmisse
Døves Kirke, København,
LL og HNM
Vinterstemning
Se omtale!
Søndag den 14. februar kl. 14.00
Fastelavn
Døves Kirke, København,
LL og HNM
Se omtale!
MARTS
Søndag den 14. marts kl. 14.00
Midfaste
Døves Kirke,
København, LL og HNM
Søndag den 28. marts kl. 10.30
Palmesøndag
Døves Kirke,
København, LL og HNM
APRIL
Torsdag den 1. april kl. 17.00
Skærtorsdag
Døves Kirke, København,
LL og HNM
Fælles måltid efter gudstjenesten.
Søndag den 4. april kl. 10.30
1. Påskedag
Døves Kirke, København,
LL og HNM

Torsdag den 31. december kl. 14.00*
Nytårsaftensgudstjeneste
Døves Kirke, København,
LL og HNM
Se omtale!

Følg os på facebook "Døves Kirke"
FOREDRAG: Se i gudstjenestelisten,
på hjemmesiden og på Facebook.

KAFFEBORD efter gudstjeneste 25 kr.

Vær opmærksom på evt. ændringer pga. Coronavirussen. Se Kirkens Facebook- og hjemmeside.

Danmarks første døvepræst Johannes Jørgensen (1871 – 1939) ville
være fyldt 150 år den 3.
maj 2021.
Døves kirke vil markere
hans fødselsdag med en
festgudstjeneste april
eller maj næste år.

* Gudstjenesten stemmetolkes
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AL TILMELDING KAN SKE PÅ KIRKENS HJEMMESIDE
www.doveskirke.dk under ”Tilmeld dig til arrangement”

JUL OG NYTÅR
I DØVES KIRKE

31/12

På grund af Coronaen bliver det lidt anderledes i år:
Den 19. december kl. 14.00: Julegudstjeneste for børn
Den 23. december kl. 14.00: Julegudstjeneste
Den 24. december kl. 14.00: Julegudstjeneste
Den 31. december kl. 14.00: Nytårsgudstjeneste – efter gudstjenesten
gives lidt at drikke og lidt mundgodt på bænkene i kirkerummet
Der vil være 32 pladser pr. gang, og derfor er vi nødt til at bede om
tilmelding til Heidi på hn@km.dk
Hold øje med opslag på Facebook og hjemmesiden.

23/12

24/12

19/12

KOMMENDE BEGIVENHEDER
TORSDAG DEN 21. JANUAR KL. 19.00

SØNDAG DEN 24. JANUAR KL. 14.00

FILMAFTEN

KAN DU GODT LIDE
BANKOSPIL? SÅ SE HER

Denne aften skal vi se den danske film ”Onkel”, som
har vundet Gabrielfilmprisen 2020.
Filmen handler om forholdet mellem en niece og en
onkel, der sammen bor på en gård i Sønderjylland.
Fortællingen foregår blandt andet i en kirke, hvor en
kærlighedshistorie udspiller sig. Det er ikke så tit, man
oplever dating i folkekirken.
Introduktion til filmen ved Birthe Petersen.
Det koster 25 kr. at deltage (for snacks og vand/sodavand). Tilmelding til Heidi på hn@km.dk
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24/1 kl. 14.00 i Døves Kirke: Gudstjeneste og nytårsbankospil. Tilmelding til Heidi på hn@km.dk

TIRSDAG DEN 2.
FEBRUAR KL. 19.00

SØNDAG DEN 14. FEBRUAR KL. 14.00

FASTELAVN

VINTERSTEMNING

Vi holder en fastelavnsgudstjeneste med udklædning
og afstand på grund af corona-situationen. Efter gudstjenesten er der tøndeslagning og servering af fastelavnsboller i haven. Hold øje med kirkens facebook og
hjemmeside for evt. ændring / mere info. Tilmelding
til Heidi på hn@km.dk

Kyndelmissegudstjeneste.
Det bliver en mosaikgudstjeneste med prædiken,
poesi, billeder, lys, bøn og
meditation. Vi vil glæde
os over, at lyset vender
tilbage med fordybelse og
ro i kirkens smukke rum.
Tilmelding til Heidi på
hn@km.dk

SET OG SKET
LØRDAG DEN 20 JUNI

SØNDAG DEN 23. AUGUST

NYE NAVNETAVLER

GUDSTJENESTE
PÅ KIRKESKIBET 2450

Vi holdt den første gudstjeneste den 20. juni i Døves
Kirke, efter Coronakrisen brød frem midt i marts. Vi
måtte aflyse vores årlige sommerstævne samme dag
og i stedet holde en lille gudstjeneste med begrænset antal. Vi havde en lille overraskelse i ærmet. Efter
gudstjenesten blev præste- og kordegnetavler nemlig
afsløret af Ib Steen Hansen. Navnetavlerne har været
længe ventet og spændt.

Døves Kirke holdt en gudstjeneste på vandet. Vi var
heldige at kunne låne ”Kirkeskibet” i Sydhavn, hvor
Kristin læste evangeliet om "Kvinden i farisærens hus".
Julie fortalte også en smuk og sjov historie om ligestillingen mellem mænd og kvinder.
Alle nød at opleve Kirkeskibet.

Vær opmærksom på evt. ændringer pga. Coronavirussen. Se kirkens Facebook- og hjemmeside.
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Det nye menighedsråd
tiltræder 1. søndag i advent
den 29. november 2020
I lighed med andre 1653 menighedsråd i hele Danmark havde Døvemenigheden Østdanmark valg til menighedsråd. Af hensyn til coronarestriktionerne blev orienterings- og opstillingsmødet afholdt søndag den 6. september
i nabokirken Sankt Thomas Kirke, hvor der var bedre plads mellem rækkerne.
94 interesserede personer mødte frem og opstillede 6 kandidater til menighedsrådet på demokratisk vis ved hemmelig skriftlig afstemning efter kandidaternes præsentation og valgtale.
Der blev et fredsvalg, da der ikke kom modkandidater.
Tak til jer alle, som kom og stemte på os for perioden 2020-2024!
Det nye menighedsråd ser følgende ud:

SYDHAVSØERNE
(DISTRIKT 1)
Birthe Petersen, 72 år
Fhv. undervisningskonsulent på
tegnsprogstolkeuddannelsen,
Århus.

VESTSJÆLLAND
(DISTRIKT 2)
Louise Peitersen, 41 år
Sosumedhjælper på Røde Kors
Hjemmet, Sorø.

NORDSJÆLLAND
(DISTRIKT 3)
Ritva Bergmann, 73 år
Forhenværende studieleder på
tegnsprogstolkeuddannelsens
1. år, København.

NORDSJÆLLAND
(DISTRIKT 3)
Kristin Martinsen, 52 år
Tegnsprogskonsulent på CFD,
Søborg.

KØBENHAVN OG
BORNHOLM (DISTRIKT 4)
Helena Gade, 39 år
Jurist, afdelingsleder på
Landbrugsstyrelsen, København.

KØBENHAVN OG
BORNHOLM (DISTRIKT 4)
Gugga Sønnichsen, 67 år
Forhenværende beskæftigelsesvejleder på Egebækhus, Nærum.

Gennemsnitsalderen er 57 år – et fald fra 69 år.
Forkyndelse, fællesskab og omsorg for medmennesker (diakoni) er vores kerneopgaver.
Tillykke til os, som er blevet valgt og god arbejdslyst de kommende år!
Vi vil gerne sige en hjertelig tak til Joan Pedersen, Bjørn Hansen, Bodil Sørensen og Allan R. Olsen, som af eget
ønske trækker sig fra menighedsrådsarbejdet. I har gjort en uvurderlig indsats for vores menighed i de sidste 8
år. Tak skal I have!
Ritva Bergmann
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DØVEMENIGHEDEN ØST DK
SJÆLLAND, LOLLAND-FALSTER og BORNHOLM
GUDSTJENESTER

Døvepræst

Marie-Louise Bork Winther
mlbw@km.dk
SMS: 30 22 21 99
Skype: ML Skype-præst
Højsgårds Allé 67, 2900 Hellerup
Træffes efter aftale. Mandag fri.

FACEBOOK
mlbw@km.dk
Kordegne
Nordsjælland
Christine Janssens
cbjanssens@gmail.com
SMS: 20139013

Se også tekst-TV s. 736,
Ændringer kan forekomme. De kan
ses på www.praest.org og facebook
Døvemenigheden Øst for Storebælt
Sjælland, Lolland Falster og Bornholm.
Vi følger regeringen og myndighedernes
vejledning for forsamling i Folkekirkens
lokaler og det offentlige rum.
Pga. plads-restriktioner bedes du tilmelde
dig, tak.
JULEN 2020
Søndag d. 22. november kl. 13.00*
Helsinge kirke
Kirkegade 5, 3200 Helsinge, ML
Gudstjeneste, julehygge og julequiz med
små præmier.
Pris per deltager: 35 kr.
Senest 20/11: Tilmelding til ML på
52 11 13 53.
Medbring selv kaffe og kage.

Midt-Vestsjælland
Joan I. Jensen
joanirjen@gmail.com
SMS: 21287368
Sydhavsøerne
Yvonne Hjetting
yvonnehjetting@gmail.com
SMS: 40169769
Egebækhus
Tove Selander
toveselander@gmail.com
SMS: 31223136

Tilmelding hos ML:
SMS til 52 11 13 53
KUN tilmeldinger
Menighedsrådsformand

Ritva Bergmann
ritva@bergmanns.dk
SMS: 53710247
Kollekt og pengegaver til mobilePay
nummer 60 61 44. Tak.

FACEBOOK

Døvemenigheden Øst for Storebælt

Søndag d. 6. december kl. 14.00*
Skt. Peders Kirke i Slagelse
Herrestræde 1, 4200 Slagelse, ML
Advent- og julegudstjeneste med
kaffebordsunderholdning.
Senest 1/12: Tilmelding til ML på
52 11 13 53.

Søndag d. 13. december kl. 10.30*
Sakskøbing kirke
Kirkestræde 2, 4990 Sakskøbing, ML
Advents- og julegudstjeneste med quiz i
kirkens konfirmandstue. Julequizz og godter
med små præmier: 35 kroner pr. deltager.
Overskud går til dagens kollekt.
Medbring selv frokost, kaffe og kage.
Senest 7/12: Tilmelding til ML på
52 11 13 53. Sydhavsøernes døveforening
åbner dørene fra kl. 15.00.

2021
JANUAR
Søndag d. 17. januar kl. 14.00*
Frederikssund Kirke
Ved Kirken 8, 3600 Frederikssund, ML
Det nye års første døvegudstjeneste
Medbring selv kaffe og kage
Senest 12/1: Tilmelding til ML på 52 11 13 53.
FEBRUAR
Søndag d. 7. februar
kl. 13.00
Vordingborgs
Vor Frue Kirke
Kirketorvet 14A,
4760 Vordingborg,
IRSC på TSK
Foredrag ved døvepræst Irene Schjødt
Medbring selv kaffe og kage
Senest 1/2: Tilmelding til ML på 52 11 13 53.
Se omtale s.8
Søndag d. 21. februar kl. 14.00*
Borup Kirke
Hovedgaden 41, 4140 Borup, ML
Medbring selv kaffe og kage
Senest 15/2: Tilmelding til ML på 52 11 13 53.
MARTS
Søndag d. 7. marts kl. 13.00!*
Præstevang Kirke
Tamsborgvej 2, 3400 Hillerød, ML
Foredrag ved døvepræst ML om
feltpræstearbejde
medbring selv kaffe og kage
Senest 1/3: Tilmelding til ML på 52 11 13 53.
Se omtale s. 8
Søndag d. 21. marts kl. 13.00*
Klostermarkskirken
Ahorn Allé 46C, 4100 Ringsted, ML
Senest 15/3: Tilmelding til ML på 52 11 13 53.
Samtale Café – Døveprovst
Børge Munk Povlsen
Se omtale s. 8

SÆT KRYDS VED…
Søndag d. 18. april,
Maribo Domkirke med foredrag
Lørdag d. 24. april,
Vejleå Kirke i Ishøj med foredrag
* Gudstjenesten stemmetolkes

TILMELDING er VIGTIG!
Send SMS til 52 11 13 53
eller Mail til mlbw@km.dk

7

JULEN ER OVER OS
Et mærkværdigt år nærmer sig sin afslutning. Covid-19 har gjort sit indtog,
og trods konstante forandringer, restriktioner, nye regler, også bekymringer,
har vi holdt fast i vores døvegudstjenester og gode fællesskab. Vi kan se
tilbage på et år med: foredrag om sjælesorg i Frederikssund, internet-gudstjenester, foredrag om Røde Kors Huset, Tegnkorets fine bidrag, prædikensamtale i Hundige, foredrag om Bandholms svundne storhedstid, bibelsk
vandring i Skovtårnet, foredraget ”Bryd Isolationen” i Roskilde m.m.
Vi har fået nye menighedsrådsmedlemmer og lokal-repræsentanter.
Dem glæder vi os til at møde ved vores døvegudstjenester.
Vores lokale døvekunstner Helen Huess har vist et lille udvalg af malerier
og tegninger.
Lad os gå ind i juletiden og det nye kalenderår med næstekærlighed,
tilgivelse, mod, tålmodighed og en bøn for menneskehedens ve og vel.
Lad os sammen fejre Gud gennem tro, håb og kærlighed.
Vi glæder os til at se jer i adventstiden og i år 2021.
Guds Fred!

FOREDRAG,
7. FEBRUAR KL. 13.00
I VORDINGBORG

SAMTALE CAFÉ,
21. MARTS KL. 13.00
RINGSTED

Døvepræst Irene Schjødt fortæller
om Buster Keaton, amerikansk
skuespiller, hørehæmmet og visuel
stærk! Se tilmeldings-info s. 7.

Samtale Café – døveprovst Børge Munk Povlsen.
Kom og se et godt oplæg, om tro
og menighedsliv. Se tilmeldingsinfo s. 7.

FOREDRAG, 7. MARTS
KL. 13.00 I HILLERØD
Døvepræst ML fortæller om feltpræste-arbejdet og om Forsvarets
Hjemmeværn.
Se tilmeldings-info s. 7.

Hele gudstjeneste-teamet ønsker dig og din familie
en smuk juletid, en skøn julefest og et velsignet nyt år.
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Døvemenigheden
Sydjylland-Fyn
Menighedsrådets formand
RITTA FREUND CHRISTENSEN
Christiansmindeparken 2b
6000 Kolding
Mobiltlf.: 53 38 10 70
Email: CF.ritta@hotmail.com

Præster

CHRISTINA EBBESEN
Walther Christmas Vej 13
7000 Fredericia
Mobiltlf.: 29 87 57 58
E-mail: ceb@km.dk
ULRICH THIIM
Carl Plougs vej 68
6000 Kolding
Mobiltlf: 29 91 65 45
E-mail: ulth@km.dk
Én af præsterne er som regel på
Ulleruphus hver torsdag eftermiddag. I øvrigt træffes vi efter aftale.
Præsterne holder fri om mandagen.
www.dovemenighed.dk
**Døvemenighedens udflugtskonto
har reg.nr. 3420 – konto-nr. 11611397.
Deltagerbetalingen sker via netbank. Når I overfører penge skal I i
"BESKED TIL MODTAGER"-feltet
skrive fulde navn, på alle I betaler for.
Man tilmelder sig stadig via SMS eller e-mail hos præsterne, og oplyser,
hvis man har sukkersyge og evt.
hvilken by, man tager bussen fra.
MOBILEPAY: 22369

Gudstjenester
(se også tekst TV side 736 eller
Gudstjenestelisten på www.dmsyd.dk)
CORONA
På grund af covid-19 kan der forekomme ændringer og aflysninger, hvis regeringens anbefalinger
og restriktioner gør det umuligt at gennemføre vores arrangementer på en sikker måde.
Hold dig opdateret på vores facebook gruppe.
DECEMBER
Lørdag den 5. december kl. 14:00 UT
Høje Kolstrup Kirke, 6200 Aabenraa
Derefter julehygge i Kirkens lokaler.
Se omtale også på www.dmsyd.dk
Lørdag den 5. december kl. 14:00 CE
Hans Tausens Kirke, Rugårdsvej 62, 5000 Odense
Derefter gratis æbleskiver og "jule-lege" i kirkens
lokaler. Husk tilmelding senest 3/12.

Søndag den 6. december kl. 14:00 UT
Vor Frelsers Kirke, 6700 Esbjerg
Derefter juletræsfest og banko i kirkens lokaler.
Se omtale også på www.dmsyd.dk
Lørdag den 12. december kl. 13:00 CE
Spinderigade 11C, 7100 Vejle.
ONA
Tegnbølgen inviterer til julearrangement
. COR fra kl. 10-16.
A
G
P
Kl. 13.00 fejrer
en familiegudstjeneste med billedFLYviST
banko. A
Alle er velkomne, også fra Syd.
Se omtale og tilmeldingsfrister også på www.dmsyd.dk

MARTS
Søndag 21. marts kl. 12:00 CE & UT
SØNDERJYDSK DØVEFORENINGS 100 ÅRS
JUBILÆUM
Felsted kirke, Kirkevej 17, 6200 Aabenraa
Kaffebord Feldsted borgerhus, Gråstenvej 12,
6200 Aabenra.
Gratis bus
08:45 Toldbodgade, Nyborg
09:30 Døvehuset, Odense
10:30 Ulleruphus, Fredericia
Se omtale og bustider også på www.dmsyd.dk

Torsdag den 24. december kl. 15:00 UT
JULEAFTENS-GUDSTJENESTE
Kirkesalen på Ulleruphus, Lumbyesvej 28,
7000 Fredericia. (kun for beboere)
Se omtale også på www.dmsyd.dk

11. marts kl. 17:00
FILMAFTEN
Døvehuset, Abigaelsvej 12, 5000 Odense C
Spisning og film med tolk og undertekster. Vi slutter
af med kaffe.Se omtale også på www.dmsyd.dk

JANUAR
Søndag 10. januar kl. 12:00 CE
NYTÅRSKUR
Fredens kirke, Skibhusvej 162, 5000 Odense C
Smørrebrød i sognegården.
Gratis bus fra Ulleruphus kl. 10:45
Se omtale også på www.dmsyd.dk

Søndag 28. marts kl. 13:00
PALMESØNDAG
Sct. Michaelis kirke, Vendersgade 30c, 7000 Fredericia
Banko i tegnsprogshuset (Kaffe i Michaelis,
hvis corona forhindrer banko)
Se omtale også på www.dmsyd.dk

Søndag 17. januar kl. 14:00 UT
Christianskirken, Christianshusvej 4, 7000 Fredericia
Kaffebord i kirken og efterfølgende fortæller Børge
Munk Povlsen om kirkens nye indgangsparti udført
af kunstneren Bjørn Nørgaard.
Gratis bus
Kl. 11:45 Nyborg Tolbodvej
Kl. 12:30 Odense Døvehuset
Kl. 13:30 Ulleruphus
Se omtale også på www.dmsyd.dk
Onsdag d 27. januar kl. 14:30 UT
Kirkesalen Ulleruphus, Lumbyesvej 28,
7000 Fredericia
Gudstjeneste med hørende præst + tolk
Efterfølgende er der ingen kaffebord
FEBRUAR
Søndag 7. februar kl. 14:00
GUDSTJENESTE MED FYNS BISKOP
Skt. Knuds kirke, Klosterbakken 2, 5000 Odense C
Det er biskoppen der holder gudstjenesten, og der vil
være tegnsprogstolk. Tine Lindhardt fortæller os om
kirken og dens historie.
Gratis bus fra Ulleruphus 12:45
Lørdag 13. februar kl. 14:00 CE & UT
FASTELAVN FAMILIEGUDSTJENESTE
Hannerup kirke, Prangervej 114, 7000 Fredericia
Bagefter er der tøndeslagning for børnene og fastelavnsboller til alle.
Tilmelding til FTSF.
Onsdag 24. februar kl. 14:30 UT
Kirkesalen Ulleruphus, Lumbyesvej 28,
7000 Fredericia
Foredrag ved Thomas Nedergaard om hans tid
som missionær i Liberia.
Se omtale også på www.dmsyd.dk

Onsdag 31. marts kl. 14:30
Kirkesalen Ulleruphus, Lumbyesvej 28,
7000 Fredericia
Gudstjeneste med hørende præst + tolk
Efterfølgende er der ingen kaffebord
APRIL
Søndag 4. april kl. 10:30
PÅSKEGUDSTJENESTE
Afhængig af corona-regler: Kirkesalen Ulleruphus,
Lumbyesvej 28, 7000 Fredericia
ELLER MÅSKE
Missionshuset, Nørre Voldgade 18, 7000 Fredericia
Påskemiddagen spises på Fuglesangscenteret,
Søndermarksvej 150, 7000 Fredericia
Gratis bus
Kl. 08:45 Nyborg Toldbodgade
Kl. 09:30 Odense Døvehuset
Gudstjeneste på Ulleruphus kl. 10:30
Kl. 11:30 Bussen kører til Fuglsangscenetert.
Se omtale også på www.dmsyd.dk
Onsdag 21. april kl. 17:00
FILMAFTEN I FTSF
Vi starter med pizza kl. 17:00. Derefter der vi filmen
The Upside med undertekster og tegnsprogstolk.
Efter filmen er der kaffe og kage.
Onsdag den 28. april kl. 14:30
Kirkesalen Ulleruphus, Lumbyesvej 28,
7000 Fredericia.
Foredrag ved Birthe Pedersen om Castberggaard.
Se omtale også på www.dmsyd.dk
MAJ
Mandag 24. maj kl. 10:30 2. Pinsedag CE
Friluftsgudstjeneste med de hørende
Friluftsgudstjeneste på kastellet, Kongensgade 111,
7000 Fredericia.
Onsdag 26. maj kl. 14:30
Kirkesalen Ulleruphus, Lumbyesvej 28,
7000 Fredericia
Gudstjeneste med hørende præst + tolk
Efterfølgende er der ingen kaffebord

SE OGSÅ GUDSTJENESTE LISTE OG OMTALER PÅ VORES HJEMMESIDE WWW.DMSYD.DK
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Set & Sket
DET NYE MENIGHEDSRÅD
Søndag den 6. september fik vi valgflæsk, holdt gudstjeneste og
afholdt opstillingsmøde og menighedsrådsvalg. Perioden denne
gang er kun for 2 år.
De valgte medlemmer blev:
Ritta Freund Christensen og Gitte Antiller fra Fredericia-Kolding
(Oddvör Kollstein og Karen Mortensen er suppleanter).
Ellen Nymann Eriksen og Hanne Hvidtfeldt fra Fyn (Jørgen Terkelskov og Hans Oluf er suppleanter).
Carina Andersen fra Sønderjylland (Annlina Bak er suppleant).

FOREDRAG
OM DØVEPRÆSTENS
FORFATTERSKAB
Søndag den 4. oktober
Vi fejrede gudstjeneste i Sønderborg i
Christianskirken, og derefter var der
kaffe i sognegården, hvor Christina fortalte om sin fantasy serie, og hvorfor det
er vigtigt at have andre helte end kun
hvide, heteroseksuelle mænd uden diagnoser og handicaps.

Miki Krupa fra Esbjerg (Niels Morten Jørgensen er suppleant).
Vi takker de medlemmer, der trækker sig tilbage for mange års godt
arbejde, og glæder os til at samarbejde med de nye medlemmer.

Sæt

✗ i kalenderen

PRÆSTENS HJØRNE
De oprindelig planlagte datoer for præstens hjørne aflyses indtil påske pga. corona.Fra april håber vi igen at
kunne mødes til gratis kaffe og kage og en historie illustreret af Christina. Normalt mødes vi den 2. tirsdag
i måneden i den store sal på Ulleruphus kl. 14:30 og
Christina begynder at fortælle ved 15-tiden.
Datoerne i 2021 bliver (hvis corona tillader det):
Tirsdag den 13. april
Tirsdag den 4. maj
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Sæt

✗ i kalenderen

JULEARRANGEMENTER
Lørdag den 5. december holder vi børnegudstjeneste og juletræsfest
to steder i landet.
Kl. 14:00 Høje Kolstrup Kirke, Aabenraa – Derefter julehygge i Kirkens
lokaler.
Kl 14:00 Hans Tausens Kirke, Odense. En julegudstjeneste i børnehøjde
- derefter laver vi en lille juletræsfest i kirkens lokaler, da de nye coronaregler forhindrer os i at tage i Døvehuset. Kirken har stadig et max. på
50 mennesker. Der vil være gratis æbleskiver, og en hemmelig juleaktivitet med at finde husets nisser.
Tilmelding til www.fynsdove.nemtilmeld.dk senest torsdag den 3. december
Søndag den 6. december holder vi børnegudstjeneste og juletræsfest
i Esbjerg.
Kl. 14:00 Vor Frelsers Kirke, Esbjerg – Derefter juletræsfest og banko i
kirkens lokaler.
Torsdag den 24. december – Juleaftens-gudstjeneste på Ulleruphus
Kl. 15:00 er der julegudstjeneste i kirkesalen på Ulleruphus.
Dog kun for beborere pga. corona-reglerne.
Der vil også være en gudstjeneste på nettet, som bliver tilgængelig juleaften.
Linket til at se gudstjenesten bliver lagt op i facebookgruppen.

Søndag 10. januar kl. 12:00

NYTÅRSKUR I ODENSE

GRATIS
BUS
10:45 Uller
uphus

Endnu en gang fejrer vi gudstjeneste i Fredens kirke i Odense.
Normalt har vi ved nytårskuren SMØR-SELV-FROKOST, men på
grund af coronaen bestiller vi færdiglavet smørrebrød denne gang.
Der vil være et par øl/sodavand til hver.
Der vil som altid også være kransekage til kaffen.
Tilmelding senest torsdag den 7. januar til Christina.
E-mail: ceb@km.dk eller SMS: 29 87 57 58
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Sæt

✗ i kalenderen

Søndag 17. januar kl. 14:00

Søndag 7. februar 14:00

KIRKE-KUNST MED
PROVSTEN

GUDSTJENESTE
MED FYNS BISKOP

Vi fejrer gudstjeneste i Christianskirken, hvor provst
Børge Munk Povlsen efter gudstjenesten fortæller
os om deres flotte nye kunst i våbenhuset, lavet af
Bjørn Nørgaard, den samme kunstner, der har lavet
de fine glasmosaikker i kirken.
Bagefter er der kaffe i sognehuset.
Af hensyn til indkøb til kaffen, er der tilmelding til
Ulrich senest torsdag den 14. januar.
E-mail: ulth@km.dk, SMS: 29 91 65 45.

Vi fejrer gudstjeneste sammen med biskoppen over
Fyns stift, Tine Lindhardt, som prædiker med tolk. Efter gudstjenesten viser hun os rundt i domkirken og
fortæller.

GRATIS
BUS
12:45 Uller
uphus

På grund af corona, er det ikke sikkert, at vi kan overholde regeringens anbefalinger om social afstand i kirkens kaffe-lokaler. Så afhængig af, hvad reglerne siger
til februar, indtager vi måske kaffen på en kro med
bedre plads.
Hold jer opdaterede på hjemmesiden www.dmsyd.dk
og facebookgruppen.
Af hensyn til kaffe-stedets opdækning er der tilmelding til Christina senest torsdag den 4. februar.
SMS: 29 87 57 58 eller E-mail: ceb@km.dk

BUS
GRATIS
olbodvej
T
rg
o
11:45 Nyb
uset
se Døveh
12.30 Oden eruphus
13:30 Ull

Lørdag 13. februar kl. 14:00

Onsdag 24. februar og 28. april kl. 14:30

FASTELAVN
FAMILIEGUDSTJENESTE

FOREDRAG PÅ ULLERUPHUS

Vi fejrer en kort gudstjeneste i børnehøjde i Hannerup kirke, hvorefter der er gratis fastelavnsboller og
kaffebord i sognegården.
Traditionen tro skal vi slå katten af tønden, og vi
håber at børn og barnlige sjæle kommer udklædte.
Tilmelding senest torsdag den 11. februar på
www.ftsf.nemtilmeld.dk
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Sidste onsdag i måneden har vi gudstjeneste på Ulleruphus kl. 14:30. I februar og april. Efter kaffen er der
foredrag.
Onsdag den 24. februar - Thomas Nedergaard fra Michaelis kirke fortæller om at være missionær i Afrika.
Onsdag den 28. april - Birthe Pedersen fortæller om
Castberggaards historie.

Sæt

✗ i kalenderen

Søndag 21. marts kl. 12:00

11. marts kl. 17:00

SØNDERJYDSK DØVEFORENINGS 100 ÅRS JUBILÆUM

FILMAFTEN I ODENSE
DØVEFORENING

I anledning af, at det er 100 år siden, den første døvegudstjeneste i Jylland blev holdt, fejrer vi jubilæum
sammen med døveforeningen.
Vi starter med gudstjeneste kl. 12:00. Derefter er der
kaffebord kl. 13-16 i Feldsted Borgerhus.

Vi mødes i døvehuset kl. 17:00 og spiser pizza.
Maden er gratis, drikkevarer kan købes i baren.
Efter vi har spist, ser vi filmen ”den indre musik”
med undertekster og tolke. Den handler om en hørende amerikaner, der blev næsten døv og begyndte
at kæmpe for handicapedes rettigheder.
Efter filmen er der grastis kaffe og kage.
Tilmelding til www.fynsdove.nemtilmeld.dk senest
den 9. marts på www.fynsdove.nemtilmeld.dk

Tilmelding til e-mail: sdr.jydsk@gmail.com

BUS
GRATIS
e, Nyborg
ad
g
d
o
b
08:45 Told
Odense
t,
se
ehu
09:30 Døv
dericia
uphus, Fre
10:30 Uller

Søndag 28. marts kl. 13:00

PALMESØNDAG
OG BANKO
Vi fejrer gudstjeneste i Sct. Michaelis kirke allerede kl.
13:00, så man kan nå hen i tegnsprogsforeningen og få
en god plads til banko. Tilmelding til ftsf.nemtilmeld.
dk senest den. NB. Hvis banko aflyses pga. corona, vil
der være kaffe i Michaelis sognegård. Hold jer orienteret på FTSF hjemmesiden og på facebook.

Søndag 4. april kl. 10:30
PÅSKE-MIDDAG PÅ FUGLSANGCENTERET
Vi begynder kl. 10:30 med en påske-gudstjeneste, der
fejrer Jesu Kristi opstandelse. Det bliver enten på Ulleruphus, eller måske i Fredericia Missionshus afhængig
af corona-reglerne i foråret. (Se detaljer på facebookgruppen og hjemmesiden, når tiden nærmer sig). Efter
gudstjenesten tager vi hen på Fuglsangcenteret og får
påskelam og is-dessert med kaffe. Prisen er 150 kr. Og
det inkluderer den første genstand, hvorefter man selv
køber. Tilmelding senest fredag den 12. marts. Max 55
personer først til mølle. E-mail: ulth@km.dk SMS: 29
91 65 45 mobile pay: 22369 eller bank-overførsel: 3420
11611397

GRAT
08:45 Nyb IS BUS
org
09:30 Oden Toldbodgade
se Døveh
10.30 Mis
uset
sionshus/
Ulleruph
us

Onsdag 21. april kl. 17:00

FILMAFTEN I FTSF
Vi starter med pizza kl. 17:00.
Derefter der vi filmen The Upside
med undertekster og tegnsprogstolk. Efter filmen er der kaffe og
kage. Det hele koster 20 kr. Tilmelding til ftsf.nemtilmeld.dk senest
den senest tirsdag den 20. april.

Mandag 24. maj kl. 10:30

FRILUFTSGUDSTJENESTE
2. PINSE-DAG
Vi reserverer som sædvanlig pladser på første række til de døve, når vi på kastellet har gudstjeneste i
det fri sammen med alle de hørende kirker i Fredericia.
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Døvemenigheden
Midt- og Nordjylland
Præst

IRENE SCHJØDT
Banevej 13, Hansted, 8700 Horsens.
Alm. tlf. 75 65 64 58
Mobiltlf. 30 24 64 58
E-mail: irsc@km.dk
Man kan også kontakte døvepræsterne
Christina Ebbesen og Ulrich Thiim.
Se kontaktoplysninger side 9.

Midt- og Nordjyllands
Døvemenighed er på Facebook

GUDSTJENESTER
(Se også tekst TV side 736 eller
www.DMmidtnord.dk)
Bemærk: der kan forekomme
ændringer på grund af corona-virus.
Hold øje med vores Facebookgruppe for mere information.
DECEMBER
Søndag den 6. december kl. 13.00
Langenæskirken, Kirkedammen 2,
8000 Aarhus C, IS
Juletræsfest i kirkens lokaler ved
Aarhus Døveforening.
Kontakt døveforeningen for flere
oplysninger.
Julegudstjenesten 12. december i
Vejle i Tegnbølgens lokaler er aflyst
på grund af corona
Kontakt evt døvepræst Christina Ebbesen
(se side 9) eller Tegnbølgen for flere oplysninger.
Lørdag den 12. december kl. 14.00
Hedeager Kirken, Gl. Kirkevej 33, 7400
Herning, IS
Juletræsfest i kirkens lokaler ved
Midtjysk Døveforening.
Kontakt døveforeningen for flere
oplysninger.
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Onsdag den 16. december kl. 13.00
Hans Egedes Kirke, Grønlandstorv,
9210 Aalborg, IS
Derefter julehygge, gløgg og æbleskiver
i Døves Kulturcenter på Grønlandstorv.

Tirsdag den 16. februar kl. 10.00
Gudstjeneste på plejehjemmet ”Sirius”,
Umanakvej 1, 9210 Aalborg, IS
Kl. 10.00: Kaffe i ”Oasen” i kælderen
Kl. 10.30: Gudstjeneste

Tirsdag den 22. december kl. 8.30
Hans Egedes Kirke, Grønlandstorv,
9210 Aalborg, Christina Ebbesen
og Ulrich Thiim
Afslutning for Aalborgskolen
– men alle er velkomne.

Søndag den 28. februar kl. 13.00
Brønderslev Kirke, Bredgade 102,
9700 Brønderslev, IS
Kaffe i kirkens lokaler.

JANUAR
Søndag den 10. januar kl. 13.00
Langenæskirken, Kirkedammen 2,
8000 Aarhus C, IS
Kaffe i kirkens lokaler.
Søndag den 17. januar kl. 14.00
Torsted Kirke, Ørnstrupvej 23,
8700 Horsens, IS
Kaffe i Sognehuset.
Torben Fynbo Madsen fortæller om sin
hjemegn.
Tirsdag den 19. januar kl. 10.00
Gudstjeneste på plejehjemmet ”Sirius”,
Umanakvej 1, 9210 Aalborg, IS
Kl. 10.00: Kaffe i ”Oasen” i kælderen
Kl. 10.30: Gudstjeneste
Søndag den 31. januar kl. 13.00
Hans Egedes Kirke, Grønlandstorv,
9210 Aalborg, IS
Kaffe i kirkens lokale.
FEBRUAR
Lørdag den 6. februar kl. 14.00
– tidlig fastelavnshygge
Langenæskirken, Kirkedammen 2,
8000 Aarhus C, Christina Ebbesen
og Ulrich Thiim
Familiegudstjeneste, tøndeslagning
og fastelavnsboller.
Se omtale – og husk tilmelding!
For flere oplysninger: kontakt døvepræsterne
i Sydjylland-Fyns Døvemenighed, se side 9.
Søndag den 14. februar kl. 10.30
Fastelavn
Torsted Kirke, Ørnstrupvej 23,
8700 Horsens, Christina Ebbesen
og Ulrich Thiim.
Se omtale – og husk tilmelding!
For flere oplysninger: kontakt døvepræsterne
i Sydjylland-Fyns Døvemenighed, se side 9.

MARTS
Søndag d. 7. marts kl. 13.00
Sankt Andreas Kirke, Hadsundvej 81,
8930 Randers NØ
Kaffe i kirkens lokaler.
Søndag den 21. marts kl. 13.00
Balle Kirke, Balle Bygade 164,
8600 Silkeborg, IS
Derefter kaffe i Sognehuset.
Foredrag om retshjælp v. Katrine
Johannsen Eskelund
APRIL
Torsdag den 1. april kl. 11.00
– Skærtorsdag
Sct. Johannes Kirke, Fredhøj Allé 2,
7400 Herning, IS
Påskefrokost ved Midtjysk Døveforening i Døvehuset, Gl. Skolevej 29,
Herning.
For nærmere oplysninger + tilmelding:
kontakt døveforeningen.
Søndag den 4. april
Påskedag
Gudstjeneste og påskefrokost i
Fredericia.
Se side 9 – og husk tilmelding!
For flere oplysninger: kontakt døvepræsterne
i Sydjylland-Fyns Døvemenighed.
Mandag den 5. april kl. 12.00
– 2. påskedag
Hans Egedes Kirke, Grønlandstorv,
9210 Aalborg, IS
Påskefrokost i kirkens lokaler.
Pris: 50 kroner.
Husk tilmelding til Irene Schjødt senest
25. marts

Jul i hjertet
Når dette nummer af Effata udkommer, nærmer julen sig. De fleste af os har et indre billede af, hvordan en god,
gammeldags jul bør være: Masser af sne, pynt og gaver, og glade børn og voksne, der hygger sig sammen.
Men helt ærligt: de fleste af os oplever, at vores jul bliver anderledes, end vi synes, den burde være. Det betyder
ikke, det ikke er en god tid. Den er bare anderledes.
Det vigtige er ikke de billeder, vi har i fantasien om jul. Det vigtige er det, vi har i hjertet. Budskabet om Guds
Søn, Jesus Kristus, der blev født julenat, er ikke bare et budskab, vi kan glæde os over den 24. december. Det
budskab skal vi lade varme os i hjertet hele året. For det er budskabet om Guds evige kærlighed og Guds evige
styrke.
Lad det budskab varme, trøste og styrke dig, der føler dig ensom, og dig, der har så mange mennesker omkring
dig, at du kun kan drømme om en pause for dig selv. Lad budskabet varme, trøste og styrke dig, der har svært
ved at se meningen med livet, dig, der er bange, og dig, der sørger.
Gud er her – og Han er her hele året. Du er Hans barn. Han elsker dig og Han forlader dig aldrig.
Irene Schjødt
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
I får her et par kloge citater, der handler om jul:
”Den, der ikke har julen i hjertet, vil aldrig finde den under et træ.”
Roy L. Smith, amerikansk præst (1887 – 1963)
”Den eneste, der virkelig er blind, når det er jul, er den, der ikke har julen i sit hjerte.”
Helen Keller, døvblind amerikansk forfatter (1880 – 1968)
”Jeg er jo ikke alene, tænkte jeg. Jeg har aldrig været alene.
Og det er selvfølgelig det, der er julens budskab: Vi er aldrig alene.
Hverken når natten er mest mørk, når vinden er mest kold, eller når hele
verden bare virker ligeglad. For dette er stadig den tid, Gud vælger.”
Taylor Caldwell, britisk forfatter (1900 – 1985)
”Det er jul, hver gang du smiler til dit medmenneske og rækker ham din hånd.”
Moder Teresa, albansk katolsk nonne (1910 – 1997)
”Min opfattelse af julen er meget enkel: det er at elske andre mennesker.
Og hvorfor er det egentlig vi skal vente til jul med at gøre det?”
Bob Hope, britisk –amerikansk skuespiller (1903 – 2003)
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Menighedsrådsvalg i Midt
– og Nordjyllands Døvemenighed 2020
Så fik vi menighedsrådsvalget godt overstået. Det nye menighedsråd skal kun fungere i to år, for vi holder
valg igen i 2022. Til den tid er det nemlig muligt, vores døvemenigheds struktur bliver ændret. Der kommer
mere information om dette senere.
Indtil da har vi fået gode mennesker i vores menighedsråd. Tillykke til jer alle og tak, fordi I vil bakke op om
jeres døvemenighed.
I distrikt 1, Nordjylland, er Ulla Thoft Nielsen og Kirsten Als kommet i menighedsrådet.
I distrikt 2, Østjylland, er Helle Knudsen og Brit Holm Andersen kommet i menighedsrådet. Dorthe Johnsen
blev valgt som suppleant.
I distrikt 3, Vestjylland, er Marie-Louise Fredensborg kommet i menighedsrådet og Nancy Bruun blev valgt
som suppleant.
I distrikt 4, Sydøstjylland, er Henrik Hamborg Andersen kommet i menighedsrådet, og Mogens Rasmussen
og Rosmarie Olesen blev valgt som suppleanter.
Til sidst en hjertevarm tak til de fire ”gamle” menighedsrådsmedlemmer, der valgte ikke at genopstille denne
gang: Niels Villadsen, Kristiane Jensen, Anne Marie Poulsen og Bendt Mølby Nielsen. I har gjort et stort og
vigtigt arbejde for Midt – og Nordjyllands Døvemenighed, og det har været en fornøjelse at samarbejde med
jer. Vi ses!
Irene Schjødt
Henrik H.
Andersen

Marie-Louise
Fredensborg

Ulla Thoft
Nielsen

Helle
Knudsen
Kirsten
Als
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Brit Holm
Andersen

Højskole
Aarhus: Langenæskirken,
Kirkedammen 2, 8000 Aarhus
14. januar: Døvepræst Marie-Louise
Bork Winther fortæller om arbejdet som
værnspræst/feltpræst.
11. februar: Døvepræst Ulrich Thiim
fortæller om vægmaleriet "Esbjergevangeliet", malet af Erik Hagens.

Tid til at
snakke sammen
Vi har lidt færre foredrag på programmet end vi
plejer efter nytår. Vi ved ikke, hvordan det går med
corona-situationen til den tid, men hvis vi MÅ holde
gudstjeneste og kaffebord, skal der ind imellem være
tid til at folk bare kan sidde og snakke sammen. Det
har vi alle ekstra meget brug for i denne tid. Pas på
hinanden.

11. marts: Døvepræst Christina Ebbesen
fortæller om (homo)seksualitet i Bibelen.
Alle dage kl. 10 – 12. Der er gratis kaffe og
kage – og alle er velkomne!
Herning: Hotel Eyde, Mindegade 1,
7400 Herning. Der er højskole 27.
januar, 24. februar og 24. marts. Alle
dage kl. 10-12. Emnerne kan ses på
opslagstavlen i Bikuben og Facebook,
når tiden nærmer sig. VIGTIGT! Der
er plads til max. 15 personer, så HUSK
tilmelding til Irene Schjødt senest tre dage
før højskolen hver gang.

Torben fortæller
Søndag den 17. januar kl. 14.00 er der gudstjeneste i
Torsted Kirke. Derefter drikker vi kaffe i Sognehuset
ved kirken, og Torben Fynbo Madsen viser billeder
og fortæller om Hollandsbjerg, hvor han er vokset
op. Hollandsbjerg ligger i Norddjurs kommune og
er et eksempel på, hvordan landsbyer så ud i gamle
dage. Kom og kig med og overvej, om du måske
kunne have lyst til en dag at fortælle om det sted,
hvor du selv er vokset op.

Fastelavn
Vi tilbyder fastelavnshygge to steder. Dels i
Langenæskirken i Aarhus lørdag den 6. februar kl.
14.00 og dels i Torsted søndag den 14. februar kl. 10.30.
Døvepræsterne Christina Ebbesen og Ulrich Thiim står
for løjerne. Der indledes med en kort og børnevenlig
gudstjeneste, derefter spises der fastelavnsboller og
til sidst er der tøndeslagning. Alt er gratis, men husk
tilmelding senest torsdagen før til Christina Ebbesen:
E-mail: ceb@km.dk eller SMS: 29 87 57 58. Hun kan
også give dig yderligere oplysninger om dagen.
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Retshjælp på
dansk tegnsprog
Søndag den 21. marts er der gudstjeneste kl.
13.00 i Balle Kirke ved Silkeborg. Derefter er
der foredrag i Sognehuset over for kirken. Danske Døves Landsforbund (DDL) startede i september 2020 et nyt projekt, der skal give døve
borgere mulighed for at få gratis retshjælp på
dansk tegnsprog.
DDL arbejder sammen med en gruppe døve
jurister og Københavns retshjælp. Døve i hele
landet har mulighed for at få hjælp. Katrine Johannsen Eskelund fortæller mere om projektet.

Påske
Vi holder påskegudstjenester i forskellige byer, så alle har
mulighed for at være med. Skærtorsdag er der gudstjeneste i
Herning, i Sct. Johannes Kirke; påskedag er der gudstjeneste i
Fredericia sammen med Sydjylland -Fyn, og 2. påskedag er der
gudstjeneste i Aalborg, i Hans Egedes Kirke. Efter gudstjenesterne er der hygge og fællesspisning, så husk at tilmelde dig!
Hold øje med Facebook og/eller opslag i døveforeningerne.

Tillykke til Valdemar!
Lørdag den 22. august blev Valdemar
Knud Dahl Haakonsen konfirmeret i
Bjergby Kirke nær Hjørring.
Døvepræsterne Christina Ebbesen
og Ulrich Thiim stod for den festlige
konfirmation.
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EFFATA KIRKEBLAD
SOM PDF-FIL?
Effata er et godt og vigtigt kirkeblad. Her kan du læse
om gudstjenester, foredrag, udflugter og finde kontaktoplysninger og se billeder.
Desværre oplever nogle, at de modtager Effata længe
efter vi har sendt det ud til folk.
Har du en computer og vil være med til at spare ventetid og porto? Så meld dig til at få Effata som PDF.
Send en SMS til ML på 52 11 13 53 eller mail til
mlbw@km.dk og skriv:

Det betyder, at vi ikke sender kirkebladet med almindelig post, men til gengæld kan vi sende Effata direkte
til dig så du har det ved hånden på din computer eller
mobiltelefon.
Hvis du har behov for Effata som papirs-blad kan du
altid udskrive Effata på din printer eller spørge efter
det hos din døvepræst.
Tak, fordi du vil tænke over det og være med til at
skåne miljøet, spare penge og sikre modtagelse i tide.

Ja tak Effata som pdf + dit fulde navn og din
e-mail-adresse.
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EFFATA Kirkeblad for Døvemenighederne, c/o ML Bork Winther, Højsgårds Allé 67, 2900 Hellerup

Et lille barn står ved træets fod
I et skær af forventningens glæde
Og ved, at der venter en gavebod
Når familien er samlet tilstede
Men her midt i gaver og overflod
Kan julens budskab let glemmes
Mellem julepapir og opvask og rod
Kan freden kun sjældent fornemmes

Det barn som fødtes i Bethlehem
Var et bud om at fred kom til verden
Og stjernen der lyste på himmelen
Var et kærlighedslys midt i smerten
De lys vi tænder ved juletid
De bærer et bud fra det fjerne:
Vi kan kaste et lys på en verden i strid
Hvis vi husker på Bethlehems stjerne

Fra julesalmen "I nat tændes en stjerne" skrevet af Johannes Møllehave & Kresten Wolff, 2018
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