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Mindeord
Tidligere biskop i Haderslev Stift, Niels Henrik Arendt, døde mandag den
25. august, 64 år gammel, efter kort tids sygdom.
Niels Henrik Arendt havde en uvurderlig betydning for kirkelivet i Danmark på talrige områder.
Et af disse områder var døvemenighederne i Danmark, herunder naturligvis
særligt døvemenigheden Fyn- og Sydjylland, som han var biskop for.
Niels Henrik Arendt var formand for styregruppen for Bibelen på Tegnsprog,
under Bibelselskabet, fra oversættelsesarbejdets begyndelse i 1999 og frem til
den kongelige autorisation af Tegnbibel den 3. februar 2013. Han har gjort en
utrættelig indsats for dette fantastiske arbejde.
Niels Henrik Arendt kaldte Tegnbibel for ”en udgivelse af blivende betydning”.
I mødet med døvemenighederne omsatte han bl.a. sin viden og indsigt i kulturmøder i praksis. En samtale var ham aldrig ligegyldig. Der var altid en
tyngde, en venlighed og en forståelse i mødet med ham, og han gav ikke
sjældent meningsfuld feedback på sine oplevelser ved døvegudstjenester og
andre møder med døve og døvepræsterne.
Vi mindes Niels Henrik Arendt med taknemmelighed, og han vil blive husket blandt os som en ven, hvis ihærdige arbejde for døvemenighederne i en
årrække står tilbage som noget helt enestående.
Æret være Niels Henrik Arendts minde!

Lise Lotte Kjær
Døvepræst

Døvemenigheden
Døves Kirke og København
Døves Kirke

Falkonergårdsvej 16
1959 Frederiksberg C
E-mail: hn@km.dk
SMS: 51442866
Kirkens kontonr.: 2191-5498906860
Kirkekontorets åbningstid:
Mandag, tirsdag og onsdag 9.30-13.30
Indgang fra p-pladsen ved Ågade.
Kirkerummet er åbent fra Ågade tirsdag,
onsdag og torsdag 10-12
Åbent Hus i menighedshuset hver onsdag
kl. 10-13
Kirkekontoret mailadresse: hn@km.dk

Menighedsrådets formand

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
Hjortespringvej 107 – 2730 Herlev
Tlf., SMS og Facetime: 31 79 99 57
Fax: 44 53 42 33
E-mail: llk@km.dk
Træffes i Døves Kirke tirsdag 12-13
Mandag fri

Daglig leder, kordegn og
sognemedhjælper

Heidi moesby
SMS: 51 44 28 66 – E-mail: hn@km.dk
Skype: doeveskirke
Træffetid: Se under Kirkekontoret
Fredag fri

Kirketjener

Alyson Araujo – SMS: 52 81 80 70
E-mail: alalb@km.dk
Træffetid: Tirsdag-fredag kl. 9-13
Mandag fri

Organist i Døves Kirke

GUDSTJENESTER
(se også tekst-TV side 736)
Ret til ændringer forbeholdes

GUDSTJENESTER
(se også tekst-TV side 736)
Ret til ændringer forbeholdes

NOVEMBER

Søndag d. 29. november kl. 14.00*
1. søndag i advent
Døves Kirke, København, LL, HNM,
Kristin Martinsen, Ragna Huse
Foredrag ved Asger Bergmann: ”Krigen om
tegnsprog i gudstjenesterne”
Mandag d. 30.
november kl. 16.00
Adventsmøde.
Besøg af kirkeminister
Bertel Haarder.
4 miniforedrag
(4x7 min.).
Bertel Haarders
oplæg– "Menneske
først, kristen så". Salme og poesi. Tekst
fra Tegnbibel. Der er efterfølgende
kaffe/te og julekager.
Mødet er åbent for alle.

DECEMBER

Torsdag d. 3. december kl. 14.00
Adventsgudstjeneste for plejehjemsbeboere
Fælledgården, Drejøgade 3, København,
EL – Pakkeleg og socialt samvær
Onsdag d. 9. december kl. 10.00
Juleandagt og -afslutning, åbent hus.
Døves Kirke, København, HNM
NB! Se omtale
Lørdag d. 19 december kl. 15*
Krybbespil – julegudstjeneste for børn
Døves Kirke, København, LL, HNM
m. fl. – NB! Se omtale

Ulla Thilo Schmidt
Mobil og SMS: 26 22 23 95
E-mail: uts@mail.dk

FIND DØVES KIRKE PÅ
WWW.DOEVESKIRKE.DK
eller FACEBOOK
Foredrag: Se i gudstjenestelisten,
på hjemmesiden og på Face-book
Kaffebord efter gudstjeneste 25 kr.

Juledag d. 25. december kl. 14.00
Jesu fødselsdag. Julehygge, Fælledgården,
Drejøgade 3, København, LL, BS og
HNM – NB! Se omtale
Torsdag d. 31. december
kl. 15.00*
Nytårsaftensgudstjeneste
Døves Kirke, København,
LL, Rødtop og HNM.
NB! Se omtale

JANUAR 2016

Søndag d. 10. januar kl. 14.00
1. søndag efter Helligtrekonger
Døves Kirke, København, EL
Banko – NB! Se omtale
Torsdag d. 28. januar kl. 14.00
Plejehjemsgudstjeneste. Fælledgården,
Drejøgade 3, København, LL

FEBRUAR

Søndag d. 7. februar kl. 14.00*
Fastelavn
Døves Kirke, København, HNM og LL
Prædiken ved Heidi Nissen Moesby
NB! Se omtale
Torsdag d. 18. februar kl. 14.00
Foredrag og socialt samvær
Fælledgården, Drejøgade 3, ved Annette
Ilsøe: På jagt efter mine rødder.
NB! Se omtale

MARTS

Søndag d. 6. marts kl. 10.30*
Børnegudstjeneste
Døves Kirke, København, LL m. flere
Ridetur på æsler efter gudstjenesten for
de små. – NB! Se omtale
Torsdag d. 10. marts kl. 14.00
Plejehjemsgudstjeneste
Fælledgården, Drejøgade 3, København,
LL
Torsdag d. 24 marts kl. 17.00
Skærtorsdag
Døves Kirke, København, LL
Fællesmåltid efter gudstjenesten
NB! Se omtale

Torsdag d. 24. december kl. 15.00*
Juleaftensgudstjeneste for hele familien
Døves Kirke, København, LL, BS og
HNM – NB! Se omtale

Søndag d. 27. marts kl. 10.30*
Påskedag
Døves Kirke, København, LL og Tom
Kjær – NB! Se omtale
* Gudstjenesten stemmetolkes
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onsdag den 9. december kl. 10.00

Juleandagt

Døves Kirke holder juleafslutning ”Åbent Hus” med
en juleandagt ved Heidi Nissen Moesby og der er efterfølgende julehygge med æbleskiver og pakkeleg
for 25 kr. Husk jeres gode julehumør og medbring en
lille pakke.
Vi mødes i kirkerummet onsdag den 9. december
kl. 10.00.
Åbent Hus åbner igen onsdag den 5. januar.

LØRDAG DEN 19. DECEMBER KL. 15.00
I DØVES KIRKE

KRYBBESPIL

JULEGUDSTJENESTE FOR BØRN
Oplev børnenes fantastiske krybbespil.
Efter gudstjenesten er der julehygge i menigheds
huset for 20 kr. pr. voksen. Gudstjenesten stemmetolkes.
VELKOMMEN ALLE SAMMEN!

Døves Kirke
ønsker
Åbent Hus
en glædelig jul
og må Åbent
Hus have endnu
et godt socialtsamvær år i
2016.

JUL OG NYTÅR I DØVES KIRKE
Juleaftensgudstjeneste i Døves Kirke
den 24. december kl. 15.00

Julegudstjeneste for hele familien. Tegnesager og julegodter
til børnene. Juleevangeliet på dansk tegnsprog oplæses af
Heidi Nisse Moesby. En lille fortælling ved Bodil Sørensen
Gudstjenesten stemmetolkes

Juledag, Jesu fødselsdag, den 25. december kl. 14.00
holder vi en lille juleandagt på Fælledgården
– herefter kaffebord og julegodter.

Nytårsaftensdag den 31. december kl. 15.00

i Døves Kirke. Traditionen tro markerer vi overgangen til det nye år
med gudstjeneste og ved festligt samvær med kransekage og
alkoholfri champagne ønsker vi hinanden et godt nyt år 2016.
Rødtop medvirker med en fortælling om navne og numre
på døveskolerne.
Gudstjenesten stemmetolkes.

Gudstjeneste
og NYTÅRSBANKO
Søndag den 10. januar kl. 14.00

er der gudstjeneste i
Døves Kirke ved døvepræst Erik Lundager.
Efter gudstjenesten er
der kaffebord og NYTÅRSBANKOSPIL.
3 plader for 20 kr.
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Foredrag om MUMIER!
Onsdag den 27. januar kl. 10.00

holder Hanna Orlof foredrag i Døves Kirke om
MUMIER.
Velkommen til en spændende formiddag i Døves
Kirke!

TEGNBIBEL-KREDS

FILMAFTEN i døves kirke

Tirsdag den 19. januar kl. 16-18:
TEGNNAVNE til bibelske personer.
Oplæg ved Jan Zachariassen

tirsdag den 26. januar kl. 17.00
Vi skal se filmen "Stille hjerte". Vi begynder med spisning. Oplæg om filmen. Efter filmen: Fælles samtale/
diskussion om filmens emne: Aktiv dødshjælp.
Arrangementet er planlagt sammen med VLC.
Pris for spisning:
40,- kr.
Tilmelding til:
Heidi, Lise Lotte
eller på facebook.

Tirsdag den 1. marts kl. 16-18:
PÅSKEFORBEREDELSE. Vi ser hele Jesu
lidelseshistorie fra TEGNBIBEL
og taler sammen om påskebegivenheden.

Deltagelse koster 25. kr. Tilmelding til Lise Lotte.
Alle er velkomne!

Fastelavnsgudstjeneste

søndag den 7. februar kl. 14.00
Vi fejrer fastelavn med tema-gudstjeneste, hvor Heidi Nissen Moesby
holder prædiken ud fra kirkens altertavle af Joakim Skovgaard (skitse).
Gudstjenesten stemmetolkes.
Efter gudstjenesten slår vi traditionen tro katten af tønden i kirkens
have. Fastelavnsboller, kaffe og te for 25. kr.
Velkommen til en inspirerende og hyggelig søndag!

torsdag den 18. februar kl. 14.00

”PÅ JAGT EFTER MINE RØDDER”.
Foredrag ved Annette Ilsøe på Fælledgården

Oplev Annette Ilsøes spændende fortælling om, hvordan hun blev klogere på, hvor hun selv
stammer fra. Der er kaffebord og samvær efter foredraget.
Alle er velkomne!
søndag den 6. marts kl. 10.30

Børnegudstjeneste
Rigtige, levende æsler kommer til Døves Kirke 
Vi forbereder os til påsken
– vi finder påskeæg
i haven og får en ridetur på
æslerne.
Gudstjenesten stemmetolkes.
Efter gudstjenesten
er der spisning.
20 kr. pr. voksen.
Husk tilmelding
på Facebook,
hos Heidi eller Lise Lotte

Påske i Døves Kirke
Skærtorsdag den 24. marts kl. 17.00

Gudstjeneste og fællesspisning
Voksne 45 kr.
Børn 25 kr.
(kontaktperson skal
også betale).
Der kan vælges
mellem lam og kylling med salat og dressing.
Tilmelding senest onsdag den 17. marts til Heidi på SMS:
5144 2866, hn@km.dk eller på hjemmesiden.
Påskedag den 27. marts kl. 10.30:

Gudstjeneste
ved Tom og Lise Lotte.
Påskemorgenbord for 25 kr.

Åbning af fotoudstillingen
”Nedefra” ved Kim Moesby.
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PÅSKE
DØVES
KIRKE
I Døves KirkeI har
vi haft mange
store begivenheder gennem de seneste måneder: Bl.a.: Sommerstævne,
sommerfest, foredrag om Astrid Lindgren, Pilgrimsvandring, Tegnbibelkreds, udstillinger ved Marianne Bønløkke,
Bodil Sørensen, Alda Batory og Gertrud Magnusson, Kulturnatten, Alle Helgens søndag og meget mere...
Se fotos herfra på kirkens hjemmeside.

Søndag den 13. september havde vi en fantastisk børnegudstjeneste.
PIPPI kom på besøg! Dagen var en stor succes. En
kæmpe tak til Gertrud Magnusson for hendes store
indsats – også i forbindelse med denne gudstjeneste.

Den 23. september havde vi en spændende workshop.
Under ledelse af kunstneren Poul Ebbe Nielsen blev
3 smukke malerier til. De kan opleves i Døves Kirke.
Se også dette blads forside.

Babysalmesang og børnegudstjenester
Camilla Abelgren fortæller:
Jeg har deltaget i babysalmesang og børnegudstjenester i Døves Kirke sammen med mit barn, siden
hun var spæd indtil nu ved 2 1/2 års alderen. Hver
gang, vi har været med, har hun været begejstret,
og vi har fået meget ud af det. Kirken er med til at
skabe en god stemning mellem forældrene og børnene. Jeg synes at det er utroligt vigtigt, at vi bevarer de gode tilbud, som Døves Kirke giver til både

børnene og forældre, da det er
noget specielt,
man oplever i
Døves
Kirke,
som man ikke kan få andre steder. Jeg bliver ved
med at deltage og håber på at se endnu flere børnefamilier fremover.

Døves Kirkes nye kirketjener præsenterer her sig selv
Jeg hedder Alyson Albuquerque de Araujo, er 32 år og
kommer fra Brasilien, fra en by, som hedder PaulistaPe.
Jeg blev ansat som kirketjener i Døves Kirke den 1.8.2015. Jeg har forskellige spændende opgaver, f.eks. at
gøre rent, at tale med folk, som kommer i kirken, og
gøre forberedelser til møder.
Jeg holder meget af at være i Åbent Hus, hvor jeg kan
snakke med forskellige mennesker. Det er altid så hyggeligt. Da jeg kommer fra Brasilien, lærer jeg stadig
den danske kultur at kende. Jeg er godt i gang med

at lære dansk, og i Døves Kirke får jeg også mulighed for at
udvikle mit danske tegnsprog
endnu mere.
Jeg vil sige 1000 tak til Åbent
hus, daglig leder og døvepræst,
som bruger tid på at forklare
mig, hvordan tingene fungerer i kirken. Jeg er meget
glad for at samarbejde med personalet i Døves Kirke,
og jeg glæder mig til at lære alle folk, der kommer i
kirken, at kende.

Døves Kirke byder Alyson hjerteligt velkommen som kirketjener!
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Døvemenigheden Sjælland
Lolland-Falster og Bornholm
Døvepræst

Marie-Louise Bork Winther
Mobiltlf.: 30 222 199
E-mail: mlbw@km.dk
Fax: 33 222 199
Højgårds Allé 67 - 2900 Hellerup
Træffes efter aftale
Mandag fri

FACEBOOK
mlbw@km.dk
Kaffebord efter gudstjeneste koster 25 kr.

GUDSTJENESTER
– se også tekst-TV side 736
eller www.dovemenighed.dk
under ”Øst for Storebælt”.
Ret til ændringer forbeholdes
2015
DECEMBER
Lørdag den 5. december kl. 14.00*
2. søndag i advent
Advents- og jubilæumsgudstjeneste
Sct. Peders Kirke i Slagelse, ML,
Jessica Rohde m.fl.
Herrestræde 1, 4200 Slagelse
Flere oplysninger på www.vestsjdf.dk
Jule-kaffebord 35 kr.
Torsdag den 10. december kl. 10.00
Plejehjemsgudstjeneste på Egebækhus, Egebækvej 159, 2850 Nærum
Søndag den 13. december kl. 14.00*
3. søndag i advent
Advents- og julegudstjeneste. Klosterkirken i Nykøbing Falster, ML
Kirkepladsen 1, 4800 Nykøbing Falster.
Jule-kaffebord 35 kr. Bankoplade 20 kr.
Se omtale side 8.

2016
JANUAR
Søndag den 17. januar kl. 14.00
Sidste søndag efter Hellig 3 Konger
Gudstjeneste i Fjenneslev Kirke, ML
Langtoftevej 2A, 4173 Fjenneslev
Efter gudstjenesten fortæller Gunni Termann og ML om kirkens to kirketårne og
Hvideslægten.

Fjenneslev
Kirke.

Torsdag den 25. februar kl. 10.00
Plejehjemsandagt på Egebækhus
Egebækvej 159, 2850 Nærum
Foredrag ved Ib Steen Hansen.
Se omtale side 8.

Egebækhus i Nærum.

Torsdag den 21. januar kl. 10.00
Plejehjemsgudstjeneste på Egebækhus, Egebækvej 159, 2850 Nærum
Søndag den 31. januar kl. 14.00
Søndag Seksagesima
Frederikssund Kirke, ML
Ved Kirken 8, 3600 Frederikssund
Foredrag om
Kongehuset og
Reformationen.

Luther.
FEBRUAR
Lørdag den 6. februar kl. 13.00*
Lørdagen før fastelavnssøndag
Fastelavnsgudstjeneste i
Skt. Mortens Kirke, ML
Kattebjerg 2, 4700 Næstved
Se også www.vestsjdf.dk
Kaffebord: 35 kr.
Se omtale side 8.
Søndag den 14. februar kl. 14.00
1. søndag i fasten
Maribo Domkirke TSK, IS
Kirkestræde 6, 4930 Maribo

MARTS
Søndag den 6. marts kl. 14.00*
Midfaste
Førslev Kirke, ML, Gunver Birgitte
Nielsen, damekor m.fl.
Førslevvej 33A, 4250 Fuglebjerg
Torsdag den 17. marts kl. 10.00
Plejehjemsgudstjeneste på Egebækhus, Egebækvej 159, 2850 Nærum
APRIL
Søndag den 10. april kl. 14.00
2. søndag efter påske
Vejleå Kirke, ML
Ishøj Bygade 83A, 2635 Ishøj

Vejleå Kirke.
Torsdag den 14. april kl. 10.00
Plejehjemsgudstjeneste på Egebækhus, Egebækvej 159, 2850 Nærum

Der tages billeder ved gudstjenester og kirkelige aktiviteter. Billederne
kan blive brugt i forbindelse med annoncering i kirkeblad og på
hjemmesider.
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JUBILÆUMSGUDSTJENESTE
Næstved Døveforening fejrer jubilæum,
– og dEN 5. december kl. 14.00
begynder festivitassen med vores traditionelle advents-gudstjeneste i Sct. Peders Kirke i Slagelse.

Efter gudstjenesten fortsætter festligheden med julehygge og meget mere.

ADVENTS- OG JULEGUDSTJENESTE
Søndag dEN 13. december kl. 14.00
fejrer vi vores traditionelle advents/jule-gudstjeneste i Klosterkirken i
Nykøbing Falster.
Efter gudstjenesten er der julehygge og mini-banko.

I ønskes alle en smuk jul og et velsignet nyt år
FASTELAVNSGUDSTJENESTE

FOREDRAG PÅ
EGEBÆKHUS

Lørdag
dEN 6. februar 2016
kl. 14.00
fejrer vi fastelavnsgudstjeneste i
Skt. Mortens Kirke
i Næstved!

Torsdag den 25. februar kl. 10.00
andagt på Egebækhus, og bagefter fortæller Ib
Steen Hansen sit spændende billed-foredrag om
Døveforeningen af 1866.

Kom udklædt eller i festtøj,
og vær med til tøndeslagning i Næstved
Døveforenings klub
efter gudstjenesten.

Fællesgudstjeneste
på Fyn

Døvepræst Christina Ebbesen
viser vej til museet.
Frokost med flæskesteg og godt humør.

Døvemenighederne Øst for Storebælt og Syddanmark fejrede
fællesgudstjeneste den 11. oktober i Kerteminde på Fyn.
Efter gudstjenesten nød vi en
dejlig frokost og gik derefter på
Johannes Larsen Museet.
En skøn dag blandt venner og
familie!

Se flere billeder på Facebook: MLBW@KM.DK
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Døvemenigheden
Sydjylland-Fyn
Menighedsrådets formand

Lørdag den 28. november kl. 13.00!!
Tegnsprogshuset i Fredericia,
Egeskovvej 3, 7000 Fredericia. CE.
Kort juleandagt med julehistorie og
billeder. Derudover er der jule-klip og
æbleskiver.

Præster

Søndag den 29. november
1. s. i advent kl. 13:00!!
Michaelis Kirke,
Jyllandsgade 8, 7000 Fredericia. CE.
Efterfølgende Banko i Døvehuset.
(Se omtale side 12 og på www.dmsyd.
dk)

RITTA FREUND CHRISTENSEN
Brandorffsvej 30
6000 Kolding
Mobiltlf.: 53 38 10 70
Email: rittafreund@outlook.com

CHRISTINA EBBESEN
Kildeskoven 74, Erritsø
7000 Fredericia
Mobiltlf.: 29 87 57 58
E-mail: ceb@km.dk
ULRICH THIIM
Steppingvej 32
6580 Vamdrup
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 her,
hvis man har sukkersyge.

Gudstjenester
(se også tekst TV side 736 eller
Gudstjenestelisten på www.dmsyd.dk)
NOVEMBER
Onsdag den 25. november kl. 10.30
Kirkesalen Ulleruphus, Lumbyesvej 28A,
7000 Fredericia
Julestue fra kl. 10-16. Kl. 11.00 synges der
julesange med hørende præst + tolk i kirkesalen.

DECEMBER
Lørdag 5. december kl. 14.00
Hans Tausens kirke, Rugårdsvej 62,
5000 Odense. UT.
Juletræsfest i Døvehuset efterfølgende.
Søndag den 6. december kl. 13.00!!
Urlev Kirke, Kirkebuen 9, Ørum, 8721
Daugård. CE &UT.
Jule-børnegudstjeneste og juletræsfest
på Castberggård.
(Tilmelding senest 15. november til
”Familiehjørnets” gruppe på facebook
eller til rikkeseidelin@gmail.com)
Lørdag den 12. december kl. 14.00
Bov Kirke, Kirkevej 1, Bov, 6330 Padborg. CE.
Julegudstjeneste og juletræsfest i sognegården med julegodter og besøg af
julemanden.
Søndag den 13. december kl. 14.00
Vor Frelsers Kirke, Kirkegade 24, 6700
Esbjerg. CE.
Juletræsfest og æbleskiver og besøg af
julemanden i sognegården.
Torsdag den 17. december kl. 12.00
Hannerup Kirke, Prangervej 114, 7000
Fredericia. CE & UT.
Juleafslutning med Fredericiaskolen.
JULEAFTEN
Torsdag den 24. december kl. 15.00
Kirkesalen Ulleruphus, Lumbyesvej
28A, 7000 Fredericia. CE.
Se omtale side 12

og på www.dmsyd.dk

januar
Søndag den 17. januar kl. 12.30!!
Hans Tausens Kirke, Rugårdsvej 62, 5000
Odense C. CE. – ”Nytårs-kur” kirkefrokost
med ”smør-selv” og kransekage til kaffen.
50 kr. inkl. øl/vand.
Bus fra Ulleruphus kl. 11.30
(Tilmelding senest 15. januar til
ceb@km.dk/SMS: 2987 5758 og betaling
via netbank reg: 3420 konto: 116 113 97)
(Se omtale side 13 og på www.dmsyd.dk)
Onsdag den 27. januar kl. 10.30
Kirkesalen Ulleruphus, Lumbyesvej 28,
7000 Fredericia.
Gudstjeneste ved hørende præst + tolk.
For beboerne på plejeafdelingen.
Søndag den 31. januar kl. 14.00
Nr. Bjert kirke, Nr. Bjertvej 87A, 6000 Kolding. UT.
Vi drikker kaffe i caféen på Trapholt Museum, hvor der vil være mulighed for at gå
rundt og se udstillingerne bagefter.
FEBRUAR
Lørdag 6. februar kl. 14.00
Familiegudstjeneste i Hannerup kirke,
Prangervej 114, 7000 Fredericia. CE & UT.
Kaffe og fastelavnstøndeslagning i sognegården.
(Se omtale side 13 og på www.dmsyd.dk)
Onsdag den 24. februar kl. 14.30
Kirkesalen Ulleruphus, Lumbyesvej 28,
7000 Fredericia. UT.
Gudstjeneste for alle – også udefra.
Birthe Pedersen foredrag om Kong Christian d. 4.
(Se omtale side 13 og på www.dmsyd.dk)
MARTS
Søndag 6. marts kl. 14.00
Højby kirke, Højbyvej 37, 5260 Odense S.
UT. – Kaffe i sognelokalet.
Søndag den 20. marts kl. 13.30
PALMESØNDAG
Michaelis kirke, Jyllandsgade 8, 7000 Fredericia. CE. Banko og kaffe i tegnsprogshuset, Egeskovvej 3, 7000 Fredericia.
(Se omtale side 13 og på www.dmsyd.dk)
Søndag den 27. marts kl. 10.30
PÅSKEGUDSTJENESTE
Kirkesalen Ulleruphus, Lumbyesvej 28,
7000 Fredericia. UT. – Påskegudstjeneste
for alle – også udefra.
Påskemiddag. Husk tilmelding!!
(Se omtale side 13 og på www.dmsyd.dk)
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Set & Sket

23. AUGUST

5. JULI

ROM

5. juli i Sønderborg fortalte
Christina om sin tur til Rom
og viste billeder af kirker og
ruiner.

NATURVANDRING

I år var det godt vejr, da vi holdt
gudstjeneste i Middelfart og derefter tog med naturvejleder og
tolk på en gåtur på Hindsgavl.
Og vi så den hvide hjord, han lå
pænt og ventede på os.

ULLERUPHUS

Ulrich har holdt to foredrag
på Ulleruphus, både et om
sin ynglingsforfatter Stephen
King og hans forfatterskab den
26. august, og den 28. oktober
fortalte han om det nordiske
døvepræste-konvent i Finland.

SOMMERUDFLUGT TIL FÅBORG 13. SEPTEMBER

Vi havde en rigtig fin dag, hvor vi fik masser af god mad og var på museum og blev introduceret til de fynske malere.

FÆLLESGUDSTJENESTE MED ØST I KERTEMINDE 11. OKTOBER
Traditionen fortsætter. I
år var det Syds tur til at
være værter for Øst.
Vi var 125 i alt, så vi sad
tæt, da vi på marinaen
fik flæskesteg.
Bagefter gik vi op på til
Johannes Larsen museet, hvor vi så på fynsk
malerkunst, Johannes
Larsens eget hjem og
de dyr, der boede i hans
have.
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Set & Sket
SYGEHUSPRÆST 18. OKTObER

HALLOWEEN

FAMILIEGUDSTJENESTE 31. OKTOBER
Vi holdt familiegudstjeneste med drama i Ølsted i
Midt Nord, hvor alle fik et lys de kunne tænde i den
mørke tid. Børnene brugte lyset i deres nyskårede
græskar-lamper. Vi fik også uhyggelige kager.

Sara fra Herslev kirke er ikke kun almindelig præst
men også sygehuspræst. Hun fortalte om de svære
samtaler hun har, med folk på sygehuset, og hvordan
vi alle, unge som gamle tumler med svære spørgsmål,
når vi rammes af sygdom.

ALLEHELGEN 1. NOVEMBER

KIRKENS KORSHÆR 8. NOVEMBER

Traditionen tro havde
vi gudstjeneste i Hans
Tausens kirke med
lystænding for vores
kære. Folk fik også en
lille gave med, inden
de tog til banko i
døvehuset.
Lone Kofod Jensen fortalte efter gudstjenesten om
kirkens korshær.

DÅB, KONFIRMANDER OG MINI-KONFIRMANDER
Vi har haft både barnedåb og voksendåb siden sidste kirkeblad.

Marcus

Maria

Arseniy

Helle

Mathias

Emil

Og i år har vi 6 mini-konfirmander og tre konfirmander.
Dem kan man hilse på til fastelavnsgudstjenesten
lørdag den 6. februar i Hannerup.

24. okt. blev
Jonathan
Hoffmann
voksendøbt i
Hannerup.

Sunniva Zenk
McGreevy blev
døbt i Harte Kirke
den 7. november.
KONFIRMANDER:

Jacob og Zacharias

Dennis
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Sæt

✗ i kalenderen

JULEN STÅR FOR DØREN,
KOM OG DELTAG I NOGLE AF VORES MANGE ARRANGEMENTER
Lørdag den 28. november kl. 13.00

Tegnsprogshuset i Fredericia

Der er julehygge med æbleskiver, juleklip og pyntning af juletræ.
Christina fortæller julehistorie med billeder og drama og så
kommer julemanden med sin kone.
Tilmelding senest 23. november på www.ftsf.nemtilmeld.dk
Søndag den 29. november kl. 13.00

Sct. Michaelis kirke i Fredericia

Vi starter med en kort adventsgudstjeneste i kirken.
Derefter kan man sagtens nå at få en god plads
til banko i Tegnsprogshuset, hvor der traditionen
tro er gode jule-præmier.
Lørdag den 5. december kl. 14.00

Hans Tausens kirke i Odense

Julegudstjeneste med efterfølgende
juletræsfest i Døvehuset med julemand og godter.
Søndag den 6. december kl. 13.00

Urlev Kirke i Hedensted

Jule-børnegudstjeneste, hvor vi laver drama og fortæller om jul.
Bagefter er der juletræsfest på Castberggård.
Tilmelding senest 30. nov. til rikkeseidelin@gmail.com eller på
facebookgruppen: "familiehjørnet".
Betaling til Niels: Reg.nr. 7245 konto 0001531593
Lørdag den 12. december kl. 14.00

Bov Kirke i Sønderjylland

Vi fejer gudstjeneste med masser af billeder og julehistorie,
derefter er der juletræsfest i sognehuset og julegodter
og besøg af julemanden.
Søndag den 13. december kl. 14.00

Vor Frelsers Kirke i Esbjerg

Efter Gudstjenesten er der juletræsfest og æbleskiver
og besøg af julemanden i sognegården.
Torsdag den 17. december kl. 12.00

Hannerup Kirke i Fredericia

Vi fejrer juleafslutning med Fredericia-skolen,
hvor minikonfirmanderne hjælper til.
Torsdag den 24. december kl. 15.00

Ulleruphus i Fredericia
Julegudstjeneste. Alle er velkomne.
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17. JANUAR

NYTÅRSKUR MED KIRKEFROKOST OG KRANSEKAGE
Vi fortsætter traditionen med tidlig gudstjeneste kl. 12.30,
smør-selv-frokostbord, sodavand/øl og kransekage til kaffen.
Pris 50 kr. som indbetales via netbank. Reg. Nr.: 3420 Konto Nr. 11611397.
Husk at skrive fulde navn for alle, du betaler for i ”besked-feltet”.
Tilmelding til Christina senest fredag den 15. januar.
E-mail: ceb@km.dk eller SMS: 29 87 57 58

31. JANUAR

TRAPHOLT

Vi holder
gudstjeneste i
Nr. Bjert
kirke. Derefter vil vi tage på Trapholt
museet, hvor vi drikker kaffe og bagefter kan gå rundt på egen hånd og se på
udstillingen.

ULLERUPHUS 24. FEBRUAR

BIRTHE FORTÆLLER
OM CHRISTIAN D. 4.

Efter gudstjenesten på Ulleruphus vil Birthe Pedersen holde
foredrag om en danske Kong
Christian d. 4. og hans betydning
for Danmark.

LØRDAG 6. FEBRUAR

FAMILIE-GUDSTJENESTE MED FASTELAVN
I samarbejde med FTSF fejrer vi familiegudstjeneste i Hannerup kirke, hvor alle er velkommen.
Efter gudstjenesten vil der være fastelavns-boller
og fastelavnstøndeslagning i sognegården. Husk
at børn og barnlige sjæle skal
komme udklædt.
Tilmelding senest 3. februar på
www.ftsf.nemtilmeld.dk
Arrangementet er gratis.

27. MARTS KL. 10.30

PÅSKEGUDSTJENESTE
OG LAM

Kl. 10.30 på Ulleruphus har vi
påskegudstjeneste for alle – også
udefra. Efter gudstjenesten er
der påskemiddag med et glas
vin + dessert, kaffe og kage.
Pris: 110,- kr. for gæster udefra.
Oprettede café-borgere 88,50 kr.
og gratis for beboere i plejeafdelingen.
Husk tilmelding til køkkenet senest
den 1. marts.
E-mail: kok2fredericia.dk

SØNDAG DEN 17. APRIL

FÆLLES GUDSTJENSTE
MED MIDT/NORD
Gudstjeneste i Løjt Kirke.
Frokost er på Restaurant Knapp.
Herefter rundvisning på ”Det
maritime Kalvø”. Kaffen nydes på Badehotel Kalvø. Prisen
bliver 200 kr. for frokost, 1 genstand øl/vin/vand, rundvisning på Kalvø og bustransport.
Sidste tilmeldingsfrist er 3. april,
til døvepræst Ulrich Thiim
SMS: 29 91 65 45
eller e-mail: ulth@km.dk
Pengene overføres til reg. nr.
3420 - Konto nr. 116 113 97.
Husk i «besked feltet» skriv
navn på ALLE du betaler for.
Se mere udførlig program i næste Effata.
NB: Kun 55 pladser.
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Døvemenigheden
Midt- og Nordjylland
Menighedsrådets formand
NIELS VILLADSEN
Ericavej 2 Skæring
8250 Egå
SMS: 22 63 17 30
E-mail: kirstenniels@hotmail.com.

Præster
ERIK LUNDAGER
Humlestien 2, 9230 Svenstrup
Alm. tlf. & tekst tlf.: 98 31 88 89
Fax: 98 31 88 85
Mobiltlf.: 29 27 10 18
E-mail: elu@km.dk
IRENE SCHJØDT
Banevej 13, Hansted, 8700 Horsens.
Alm. tlf. 75 65 64 58
Mobiltlf. 30 24 64 58
Fax 75 65 64 59
E-mail: irsc@km.dk

Midt- og Nordjyllands
Døvemenighed er på Facebook

Gudstjenester
(Se også tekst TV side 736 eller
www.DMmidtnord.dk)
NOVEMBER
Søndag den 29. november kl. 14.00
Bistrupkirken, Ringvejen 7, 9800 Hjørring, EL
Julebanko! – og kaffe i kirkens lokaler.
DECEMBER
Lørdag den 5. december kl. 13.00
Skive Gl. Kirke, Frederiksdal Allé 1B
7800 Skive, EL. Kaffe, julebanko og julefrokost i sognegården.
Tilmelding til Niels Aage Fly, naafly@privat.
dk eller sms: 21 81 03 68
Søndag den 6. december kl. 13.00
Langenæskirken, Kirkedammen 2, 8000
Aarhus C, IS. Gløgg, æbleskiver og julebanko i kirkens lokaler.
Arrangeres af Aarhus Døveforening.
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Søndag den 6. december kl. 13.00
Urlev Kirke, Kirkebuen 9, Ørum, 8121
Daugård
Jule-børnegudstjeneste ved Christina
Ebbesen og Ulrich Thiim. Gudstjenesten
holdes på dansk tegnsprog/uden stemme.
Bagefter er der julehygge på Castberggård. NB: alle er velkomne til gudstjenesten,
men der var tilmeldingsfrist til julehyggen
bagefter den 30. november. Henvendelse kan
ske til rikkeseidelin@gmail.com
Lørdag den 19. december kl. 14.00
Sct. Johannes Kirke, Fredhøj Alle 1, 7400
Herning, IS. Juletræsfest og kaffe i Døvehuset, Gl. Skolevej 29, Herning.
Tilmelding til Midtjysk Døveforening – se
www.midtjysk-doveforening.dk.
Søndag den 20. december kl. 14.00
Hans Egedes Kirke, Grønlandstorv, 9210
Aalborg, EL. Julegudstjeneste. Derefter
julehygge - gløgg, æbleskiver og knas.
JANUAR 2016
Søndag den 10. januar kl. 13.00
Langenæskirken, Kirkedammen 2, 8000
Aarhus C, IS. Kaffe og foredrag i kirkens
lokaler. Foredrag om Fredericiaskolens
historie. Se omtale!
Søndag den 17. januar kl. 14.00
Torsted Kirke, Ørnstrupvej 23, 8700 Horsens, IS
Kaffe og foredrag i Sognehuset. Foredrag
om ”Tulipan-krakket” 1637. Se omtale!
Søndag den 17. januar kl. 14.00
Hans Egedes Kirke, Grønlandstorv, 9210
Aalborg, EL. Kaffe i kirkens lokaler.
Lørdag den 23. januar – NB: kl. 15.00!!
Skive Gl. Kirke, Frederiksdal Allé 1B,
7800 Skive, EL
Døveforeningen Midt-Vest fejrer 25 års
jubilæumsfest. Husk tilmeldingsfrist senest
2. januar. Tilmelding og nærmere oplysninger: kontakt Niels Aage Fly, SMS 21 81 03
68 eller e-mail: naafly@privat.dk
Se omtale!

FEBRUAR
Tirsdag den 2. februar kl. 10.30
Plejehjemmet ”Malik”, Umanakvej 1,
9210 Aalborg, IS. NB: Kaffe kl. 10.00 i
”Oasen” i kælderen.
Kl. 10.30 er der en kort gudstjeneste uden
altergang. Alle er velkomne! Se omtale!
Søndag den 14. februar kl. 14.00
Bistrupkirken, Ringvejen 7, 9800 Hjørring, EL. Kaffe i kirkens lokaler.
Søndag den 21. februar kl. 14.00
Sct. Pauls Kirke, Kirkevej 7, 8370 Hadsten, IS. Kaffe og foredrag i Sognegården.
Se omtale!
Søndag den 28. februar kl. 14.00
Sct. Johannes Kirke, Fredhøj Alle 1, 7400
Herning, IS. Kaffe i Døvehuset, Gl. Skolevej 29, Herning.
MARTS
Søndag den 6. marts kl. 14.00
Hans Egedes Kirke, Grønlandstorv, 9210
Aalborg, EL. Gudstjenesten holdes på
dansk tegnsprog/uden stemme.
Kaffe i kirkens lokaler.
Søndag den 20. marts kl. 14.00
Sct. Johannes Kirke, Boulevarden 7B,
7100 Vejle, IS. Kaffe og banko i Spinderihallerne, Spinderigade 11B, Vejle.
Arrangeres af Vejle Døveforening.
Skærtorsdag den 24. marts kl. 11.00
Skt. Johannes Kirke, Herning, IS
Påskefrokost i Døvehuset.
Husk tilmelding til Midtjysk Døveforening –
se www.midtjysk-doveforening.dk
Se omtale!
Påskedag, søndag den 27. marts kl. 13.00
Langenæskirken, Kirkedammen 2, 8000
Aarhus C, IS. Kaffe og påskeforedrag i
kirkens lokaler. Se omtale!
2. påskedag,
mandag den 28. marts kl. 11.00
Aalestrup Kirke, Kirkevej 18, 9620 Aalestrup EL. Efter gudstjenesten er der påskefrokost i sognegården. Pris 50 kr.
Tilmelding til Erik Lundager senest 20.
marts. Se omtale!
APRIL
Søndag den 17. april kl. 10.30 – fællesgudstjeneste med Sydjylland-Fyn
Løjt Kirke, Kirkepladsen Løjt 14, 6200
Aabenraa.
Derefter besøg på Kalvø. Se omtale!

Glade jul, dejlige jul
Mange mennesker synes, at julen kun handler om indkøb og julefrokoster,
og december er den måned, hvor vi er mest stressede alle sammen. Der
er endda nogen, der har den holdning, at det ville være en lettelse kun at
holde jul hver andet år. Det ville også være en god ide, hvis julen virkelig
var en fest, der kun handlede om penge og mad.
Men det, vi fejrer, er, at Gud julenat gav os sin Søn, Jesus Kristus. Jesus
kom for at frelse os fra mørket og håbløsheden her i verden. Det er da en
fest værd!
Hvordan vi så fejrer den fest, det er vores eget ansvar. Og det er rigtigt, at
nogle af os hvert år vælger at sætte os selv i traditionernes fængsel gennem
hele december måned - vi bruger for mange penge og spiser for meget
mad, for sådan plejer vi at gøre.
Hvis du er en af dem, og hvis du er træt af det, så prøv at slippe traditionerne i år. Bare lidt.
Julens glæde findes alligevel ikke i alt det, der kan købes i forretningerne.
Glæden findes i budskabet om Jesus, der blev født som vores frelser. Han
gav os gaver, der har en lang holdbarhed. De gaver er meget bedre at have
med ind i det nye år end ondt i maven og en tom konto: Jesus gav os lys,
håb, trøst og mod på livet.
Irene Schjødt

Et par eksempler
på julepynt, du
selv kan lave
uden at bruge
en formue.
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Fredericiaskolens historie
Søndag den
10. januar kl. 13.00
er der gudstjeneste i Langenæskirken i Aarhus.
Derefter fortæller Anne
Louise Nielsen om Fredericiaskolens historie. Har
du selv gået på Fredericiaskolen? Så vil du garanteret
nyde denne eftermiddag!

Da tulipanløg skabte panik
Søndag den 17. januar kl. 14.00
er der gudstjeneste i Torsted Kirke i Horsens.
Bagefter er der kaffebord i Sognehuset, og Irene Schjødt fortæller om det,
man kalder ”tulipan-krakket” i 1637.
I Holland var der i begyndelsen af 1600-tallet en livlig handel med tulipanløg – ligesom der i begyndelsen af 2000-årene var en livlig handel med
huse i USA og Europa. I 1637 gik det galt – ligesom det gik galt i 2008, og
krisen opstod.

”Semper Augustus”
- verdens dyreste
tulipan

Tillykke

til Døveforeningen
Midt-Vest!
Lørdag den 23. januar kl. 15.00
er der gudstjeneste i Skive Gl. Kirke.
Derefter fejrer Døveforeningen Midt-Vest deres

25 års jubilæum

Døveforeningen blev stiftet den 12. januar 1991.
For tilmelding og nærmere
oplysninger:
Kontakt Niels Aage Fly på
SMS 21 81 03 68
eller e-mail: naafly@privat.dk
Tilmeldingsfrist: 2. januar 2016
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Hygge i "Oasen"
Tirsdag den 2. februar
er der hygge og gudstjeneste på plejehjemmet
”Malik” i Aalborg.
Vi starter med kaffe kl. 10.00 i ”Oasen” i kælderen,
og så holder vi en mini-gudstjeneste kl. 10.30.
Alle er velkomne!

Jessica læser teologi
Søndag den 21. februar kl. 14.00 er der gudstjeneste i Sct. Pauls Kirke i Hadsten. Efter gudstjenesten er der kaffebord i Sognegården, og Jessica Rohde, der selv er
døv, kommer og fortæller om hvordan det er at læse teologi på Københavns Universitet.
(Vi bestiller tolk, så tag dine hørende familiemedlemmer med.)

Torsdagscafe og højskole i Aarhus
Vi mødes torsdage kl. 10-12 i Langenæskirken, Kirkedammen 2, 8000 Aarhus C.
Først på året har vi dette på programmet:
Den 14. januar: Torsdagscafé
Den 28. januar: Højskole. Ulla de Blanck fortæller om ”De gråhårede børn”
Den 11. februar: Torsdagscafé
Den 25. februar: Torsdagscafé
Den 10. marts: Højskole. ”Den svære fest” - Irene Schjødt holder et kort oplæg, derefter er ordet frit
Den 7. april:
Torsdagscafe
Der er altid gratis kaffe, the og småkager. Alle er velkomne.
NB. Hold øje med Facebook – hvis vi får gode ideer undervejs, ændrer vi måske programmet!

Konfirmationsforberedelse for voksne
Der har været ønske om, at vi skal lave en studiekreds
i Aarhus om kristendom, kirke, tro og meget mere.
Derfor bliver der nu i foråret fire dage, hvor vi vil tage
forskellige emner op med undervisning og tid til diskussion.
Det bliver deltagerne, der bestemmer, men her er eksempler på spørgsmål, som måske bliver taget op:
”Passer det, der står i Bibelen?”,
”Hvad tænker vi, når vi siger Gud?”,
”Hvad ved vi om Jesus?”,
”Hvad er et menneske værd?”,
”Hvad vil det sige, at vi er lutherske, andre er katolikker osv?”

Sted:
Langenæskirken, Kirkedammen 2, 8000 Aarhus C.
Tid: Fredag den 5. februar, fredag den 4. marts, fredag
den 1. april og fredag den 6. maj. Alle dage kl. 10-12.
Der er gratis kaffe, the og småkager.
Alle er velkomne, og der er ingen tilmelding.
Erik Lundager
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Påske i Midt- og Nordjylland
Skærtorsdag den 24. marts er der gudstjeneste i Sct. Johannes Kirke i
Herning kl. 11.00, og bagefter sørger Midtjysk Døveforening for påskefrokost i
Døvehuset.
Tilmelding til Midtjysk Døveforening – se www.midtjysk-doveforening.dk
Påskedag, søndag den 27. marts er der gudstjeneste i Langenæskirken i
Aarhus kl. 13.00. Derefter er der festligt kaffebord i kirkens lokaler og IS fortæller lidt
om påskens traditioner og pynt.
2. påskedag, mandag den 28. marts, er der gudstjeneste i Aalestrup Kirke
kl. 11.00. Derefter er der påskefrokost i sognegården.
Pris: 50 kr. Alle er velkomne!
Tilmelding til Erik Lundager, senest den 20. marts.

Fællesgudstjeneste 2016
Søndag den 17. april er der fællesgudstjeneste for Sydjylland-Fyns Døvemenighed og Midt- og
Nordjyllands Døvemenighed.
Denne gang er det Syd, der arrangerer. Vi starter med gudstjeneste i Løjt Kirke kl. 10.30 og frokost på Restaurant
Knapp, Stennevej 79, Stollig, 6200 Aabenraa. Derefter er der rundvisning med guide på ”Det maritime Kalvø”.
Vi slutter af med kaffe på Kalvø Badehotel, Kalvøvej 12, 6230 Rødekro.
Der arrangeres bustransport.
NB: Kun 55 pladser. Tilmelding KUN til døvepræst Erik Lundager. Mail: elu@km.dk eller brev:
Erik Lundager, Humlestien 2, 9230 Svenstrup. Tilmeldingsfrist: 30. marts. Pris 200,- kr.

Kalvø Værft

Løjt Kirke

Menighedsrådsvalg efterår 2016
I 2016 holdes der menighedsrådsvalg overalt i den danske Folkekirke, også i døvemenighederne.
Midt- og Nordjyllands Døvemenighed er delt op i fire valgdistrikter. Du er meget velkommen til at deltage i
valget.
HUSK:
Du har ret til at stemme og stille op til valget i det distrikt, du bor i, hvis du er medlem af Folkekirken og døv
eller hørehæmmet.
Vi holder valg i forbindelse med en række gudstjenester i løbet af efteråret.
Der kommer flere informationer i løbet af foråret, både ved gudstjenesterne og i næste nummer af Effata.

18

Færøernes Døvemenighed
Tøkk
Sum sagt varð
frá í seinasta
nummarinum
av Effata, fari eg
at gevast sum
deyvaprestur nú á
nýggjárinum.
Orsøkin er heilt einfalt tann, at ein
eldist og tí fellur alt ikki líka lætt,
sum tað gjørdi, tá ein var yngri.
Tí havi eg gjørt upp við meg sjálvan,
at tá eg fór um tey 60, fór eg at
siga frá mær allar eykauppgávur,
sum eru út yvir tað at vera
sóknarprestur.

Tveir av trúgvastu luttakarunum: Hilmar,
sum gjørdist 101 ár og Hermundur, sum nú
er elstur av teimum deyvu.

Í nøkrum førum er hetta longu gjørt.
Og tá deyvaprestatænastðan hevur
verið ein eyka tænasta, havi eg valt
eisini at steðga her.
Men so má eg eisini skunda mær at
siga, at tað hevur verið ein stór gleði
at hava havt møguleikan at hava
hesa tænastu.
Altíð hevur ein kent seg væl at
vera saman við tykkum deyvu. Tað

takksemi og gleði
tit altíð hava møtt
mær og mínum
við, vilja altíð
koma at fylgja
okkum.
Fyri tað mesta
hevur tað verið
til gudstænastur Sandavágs kirkja. Ein
av kirkjunum, vit ofta
ymsa staðni runt
hava vitjað.
um í landinum,
umframt onkrar aðrar tænastur.
Tí má eg eisini takka starvsfeløgum,
kirkjuráðum og kirkjutænarum, fyri
altíð sýnda vælvild og gestablídni,
har vit hava verið í kirkju, ella lænt
kirkju til ávís høvi.
Í fleiri ár vórðu vit boðin til
Nesvíkar Kristi himmalferðardag av
Heimamissiónini í Norðstreymi.
Eisini vikuskiftini, sum vit høvdu,
kanska serliga tey fyrstu árini, vóru
gevandi og áhugaverd. Tey gjørdu
eisini sítt til, at vit komu nokk so
víða um, eisini til støð, vit vanliga
ikki vitja.

Nakrir av yngru luttakarunum á
vikuskiftinum í Akrabergi í juni 2005.

Dansk sammendrag
Tak!

Som nævnt i sidste nummer af Effata, stopper jeg som døvepræst på Færøerne ved dette års udgang.
Eneste årsag til det er, at alderen siger fra, at én ikke overkommer helt det samme, som da man var yngre. Derfor
har jeg taget bestemmelse om at frasige mig alle tillægs
tjenester og kun være sognepræst, den tid, jeg har igen af
min aktive tjeneste som præst.
Men tjenesten som døvepræst har absolut ikke været nogen byrde, men en meget stor glæde. For af de døve er jeg
altid blevet mødt med glæde og taknemlighed. Og det har
altid været en berigelse at være sammen med dem, i hvilke

Og ikki minst takk fyri blíðskapin
nógv av tykkum sýndu, tá
tit bjóðaðu okkum heim eftir
gudstænasturnar í bygdini.
Eisini eri eg takksamur fyri samstarv
og samverur við starvsfelagar
aðrastaðni, bæði í norðurlendskum
og altjóða samanhangi. Serliga
hevur tað verið teimum donsku
deyvaprestunum, sum eg hevði
góðar møguleikar og stóra gleði av
at vera saman við, serliga ta tíðina,
vit framvegis vóru partur av donsku
fólkakirkjuni.

Heima hjá Tova og Jón í Vestmanna.

Hvussu kemur at vera við deyva
prestatænastuni framyvir, veit eg
ikki. Men eg vóni at kirkjuligu
myndugleikarnir framvegis koma
at sýna hesi tænastu vælvild, so hon
kann halda fram undir einum ella
øðrum formi.
Enn einaferð hjartaliga takk fyri hesi
22 árini, vit hava havt saman.
Eg ynski fyri okkum øll, at várs
harra Jesu Kristi náði, kærleiki Guds
og samfelag heilaga andans má vera
við okkum øllum.
Jónsvein

sammenhænge, det har været.
Jeg er også taknemlig for mulighederne, jeg fik for at være
sammen med andre kolleger, både i nordisk og international sammenhæng. Men allermest de danske døvepræster,
som jeg ofte var sammen med, særlig i den tid, vi var en del
af den danske folkekirke.
Hvordan tjenesten på Færøerne kommer til at fortsætte, er
jeg ikke klar over. Men jeg håber, de kirkelige myndigheder vil vise den lige så stor velvilje, som de har gjort indtil
nu, og finder en god løsning.
Endnu en gang hjertelig tak for de 22 år, jeg har været med.
Og for os alle ønsker jeg, at vor Herre Jesu Kristi nåde,
Guds kærlighed og helligåndens fællesskab må være med
os alle.
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Frelseren selv var barn som vi,
i dag han lå i sin vugge.
den have, Guds engle flyver i,
vil Jesus for os oplukke.
Himmerigs konge blandt os bor,
han juleglæden os bringer;
han favner hver barnesjæl på jord
og lover os englevinger.
DDS 119 – B. S. Ingemann 1839
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