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Meddelelse vedr.
distriktsdeling
mellem døvepræsterne i
Østdanmark
Gennem det seneste års tid har der været en række udfordringer i det
kirkelige arbejde omkring Døves menighed i Østdanmark.
Der har været afholdt en række møder, hvor også biskoppen og døveprovsten har været involveret med henblik på at finde den mest
hensigtsmæssige struktur for arbejdet i fremtiden.
I forlængelse af de afholdte samtaler har biskoppen og døveprovsten
på anmodning fra menighedsråd og præster besluttet, at arbejdet
fremover med fordel kan struktureres anderledes. Fremover vil der
være en distriktsdeling mellem de to præster, hvor døvepræst Lise
Lotte Kjærs virke vil være omkring og ud fra Døves Kirke i det centrale København. Den øvrige del af Østdanmark dvs. Sjælland, Lolland Falster og Bornholm fremover er døvepræst Marie-Louise Bork
Winthers ansvarsområde.
Det er biskop Peter Skov-Jakobsens og mit håb, at denne løsning må
blive god og fremmende for kirkelivet blandt døve i Østdanmark. Vi
håber på imødekommenhed og forståelse fra alle i parter og massiv
og god opbakning fra menigheden i forbindelse med gudstjenester og
andre arrangementer.
Døveprovstiet marts 2015
Børge Munk Povlsen
Døveprovst

Døvemenigheden Sjælland,
Lolland-Falster og Bornholm
Menighedsrådets formand
ritva bergmann
Mortonsvej 38, 2.th.
2800 Lyngby
SMS: 53 71 02 47
E-mail: ritva@bergmanns.dk

Præster

LISE LOTTE KJÆR, kbf.
Døves Kirke og København
Hjortespringvej 107, 2730 Herlev
Mobil og SMS: 31 79 99 57
Fax 44 53 42 33
E-mail: llk@km.dk
Træffes i Døves Kirke efter aftale.
Mandag fri.
MARIE-LOUISE BORK WINTHER
Nord-, Vest- , Midt-, Syd-Sjælland,
Lolland Falster og Bornholm
Mobiltlf.: 30 222 199
Fax 33 222 199
E-mail: mlbw@km.dk
Facebook: mlbw@km.dk
Træffes efter aftale. Mandag fri.

Døves Kirke

Falkonergårdsvej 16,
1959 Frederiksberg C
SMS: 51 44 28 66 – E-mail: hn@km.dk
www.doeveskirke.dk
Facebook: Døves Kirke
Kirkens kontonr.: 2191-5498906860
Kirkekontorets åbningstid:
Mandag, tirsdag og onsdag 9.30-13.30.
Indgang fra p-pladsen. Kirken er åben
fra Ågade tirsdag, onsdag og torsdag
10-12. Åbent Hus hver onsdag 10-13

Daglig leder, kordegn og
sognemedhjælper

HEIDI NISSEN
SMS: 51 44 28 66 – E-mail: hn@km.dk
Skype: doeveskirke. Træffetid: Se kirkekontorets åbningstider. – Fredag fri

Kirketjener
Vakant

Organist

Døves Kirke
Ulla THILO Schmidt
Mobil tlf. 26 22 23 95
E-mail: uts@mail.dk

FIND DØVES KIRKE PÅ
FACEBOOK eller
WWW.DOEVESKIRKE.DK

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

APRIL
Torsdag d. 2. april kl. 17.00
Skærtorsdag, Døves Kirke, København, EL
Fællesspisning efter gudstjenesten.
Husk tilmelding!
Søndag d. 5. april kl. 10.30
Påskedag, Døves Kirke, København, LL
Påskemorgenbord og kreativt hjørne med
påskeklip
Kunstudstilling
Se omtale!
Søndag d. 12. april kl. 14.00*
1. søndag efter påske, Karlslunde Strandkirke,
Karlslunde Mosevej 3, 2690 Karlslunde, ML
Søndag d. 19. april kl. 14.00*
2. søndag efter påske,
Klosterkirken i Nykøbing Falster,
Kirkepladsen 1, 4800 Nykøbing Falster, ML
Torsdag d. 23. april kl. 10.00
Plejehjemsandagt på Egebækhus
Egebækvej 159, 2850 Nærum, JR
Torsdag d. 30. april kl. 14.00
Plejehjemsgudstjeneste
Fælledgården, Drejøgade 3, København, LL
MAJ
Fredag d. 1. maj kl. 14.00
Store Bededag
Gudstjeneste ved Marianne Bønløkke,
LL m. fl.
Fernisering: Udstilling af Mariannes bibelske
lerfigurer. Se omtale!
Torsdag d. 7. maj kl. 11.00
Danmarks befrielse
Gudstjeneste for plejehjemsbeboere, Døves
Kirke, København, Annegrethe Pedersen og
LL
Lørdag d. 9. maj kl. 11.00*
Konfirmation i Benløse Kirke, ML
Benløse Kirke, Benløse By 45, 4100 Ringsted
Vigtigt: Se omtale!
Torsdag d. 14. maj kl. 13.00*
Kristi Himmelfarts dag
Gilleleje Kirke, Gilleleje Hovedgade 43,
3250 Gilleleje, ML
Guidet tur efter kirkekaffen.
Se omtale!

 øndag d. 24. maj kl. 10.30
S
Pinsedag, Døves Kirke,
København, Pastor Sabine Fries, LL m. fl.
Foredrag efter gudstjenesten.
Se omtale!
Mandag den 25. maj kl. 14.00*
2. pinsedag
Solbjerg Kirke, Howitzvej 30A, Frederiksberg
Fællesgudstjeneste med kirkerne på Frederiksberg, HN og LL
Juni
Torsdag d. 11. juni kl. 14.00
Andagt og foredrag. Bodil og William Lautai
fortæller om Nigeria. Fælledgården,
Drejøgade 3, København, LL
Se omtale!
Søndag d. 14. juni kl. 14.00 TSK
2. søndag efter Trinitatis. Sakskøbing Kirke
Kirkestræde 2, 4990 Sakskøbing, ML
Torsdag d. 18. juni kl. 10.00
Plejehjemsgudstjeneste på Egebækhus
Egebækvej 159, 2850 Nærum, ML
Lørdag den 20. juni kl. 9.00
Sommerstævne
Gudstjeneste i Sct. Nikolai Kirke i Holbæk
kl. 10.30*, LL m. fl.
Afgang fra Døves Kirke kl. 9.00
Se omtale!
Juli
Onsdag den 8. juli:
Sommerfest i Døves Kirke
KL. 10.00: Andagt ved Annegrethe Pedersen
og LL
Efter andagten: Hygge og grill i kirkens have
Se omtale!
Søndag d. 12. juli kl. 14.00*
6. søndag efter Trinitatis
Frederikssund Kirke, Ved Kirken 8, 3800
Frederikssund, ML
Se omtale!
Søndag d. 19. juli kl. 14.00*
7. søndag efter Trinitatis
Stavnsholt Kirke, Stavnsholtvej 25, 3520
Farum, ML
* Gudstjenesten stemmetolkes
Kaffebord efter gudstjeneste 25 kr.

ny hjemmeside!

Foredrag:
Se i gudstjenestelisten,
på hjemmesiden og på Facebook

Måske har du brug for at tjekke datoen for
kommende gudstjeneste, tilmelde dig et
arrangement eller også har du lyst til at gå
i kirkens billed, artikel eller video arkiv?
Kik forbi www.doeveskirke.dk og nyd
hjemmesiden!
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Påskedag den 5. april kl. 10.30:

Påskegudstjeneste
og kunstudstilling
Ved påskegudstjenesten læser Lise Lotte og Heidi påskeevangeliet
og Emmausberetningen.
Billedprædiken med fotos af Emil Nolde.

Efter gudstjenesten: Påskemorgenbord og påskeklip – 25. kr. pr. person.
Åbning af kunstudstilling
– kunst af Poul Ebbe Nielsen –
se www.pen-kunst.dk

Kunst af Poul Ebbe Nielsen

Store Bededag den 1. maj kl. 14.00:

Prædiken og udstilling ved
Marianne Bønløkke

Ved brylluppet i Kana
sagde Maria til Jesus:
”De har ikke mere vin”

Marianne Bønløkke, der var døvepræst fra 1995 til 2006, prædiker ved gudstjenesten
Store Bededag, og hun udstiller sine bibelske lerfigurer i Døves Kirkes Menighedshus.
Efter gudstjenesten er der fernisering, og så skal vi selvfølgelig have varme hveder!
Læs mere om Mariannes kunst på kirkens hjemmeside: www.doeveskirke.dk

Konfirmation i benløse kirke
Lørdag den 9. maj fejres konfirmandholdet
fra Byskovskolen - afdeling Asgård, med en konfirmationsgudstjeneste på dansk tegnsprog og dansk.
Benløse kirke er en lille hyggelig kirke, der ikke
har mange bænkerækker, derfor vil alle sidde- og
ståpladser primært være reserveret til konfirmanderne og deres familiemedlemmer.
Døvemenigheden Øst for Storebælt og Vestsjællands Døveforening vil være repræsenteret ved
konfirmationen.

Kristi Himmelfartsdag i Gilleleje
Torsdag d. 14. maj kl. 13.00 fejrer vi gudstjeneste i Gilleleje Kirke.
Der er kaffebord efter gudstjenesten - og mulighed for kl. 15.45 at tage
på en lille guidet gåtur med små historier om byen Gilleleje
og Gilleleje Kirke.
Gilleleje strand
Gilleleje Kirke

Tilmelding til
ML på
mlbw@km.dk eller
sms: 30 222 199,
senest d. 7. maj.
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torsdag den 21. maj kl. 16.30

STUDIEKREDSEN - Livsemner
En gennemgang af TROSBEKENDELSEN med eksempler fra Lukasevangeliet
- ved Tom og Lise Lotte. Samtale og spørgsmål. Der udsendes materiale til forberedelse
til alle inden dagen. – Deltagelse koster 40 kr. Tilmelding til Lise Lotte
PINSE – søndag den 24. maj kl. 10.30:

Prædiken og foredrag ved
Sabine Fries
Vi fejrer pinsehøjtiden med gudstjeneste, hvor den tyske teolog, præst og underviser i
Deaf Studies på Universitetet i Berlin, Sabine Fries, som selv er døv, prædiker.
Efter gudstjenesten er der spisning (buffet) for 50 kr. pr. person.
Efterfølgende holder Sabine foredrag ud fra sit nyeste forskningsprojekt:
Sabine Fries.
Vold i døvesamfundet – med særligt med henblik på vold mod døve kvinder
Der bliver tolket fra internationale tegn/ASL til dansk tegnsprog.
Husk tilmelding hos Heidi Nissen: hn@km.dk senest den 15. maj.
Torsdag den 11. juni kl. 14.00 på Fælledgården:

Besøg af Bodil og
William Lautai fra nigeria
Andagt ved Lise Lotte og foredrag ved
Bodil og William Lautai om NIGERIA.

Bodil og
William Lautai.

Onsdag den 8. juli i Døves Kirke:

sommerfest

Kl. 10.00: Andagt ved Annegrethe og Lise Lotte
Derefter hygge og grill i kirkens have.

Medbring selv kød og drikkevarer (ikke alkohol).
Kirken serverer brød og salat.
Der vil også blive lidt underholdning/konkurrencer.
Vel mødt!

PÅ GUDSTJENESTE-TUR I ”NYE”
KIRKER
Efter gudstjenesten er
Frederikssund kirke – en traditionel kirke

Stavnsholt kirke – en moderne kirke

Søndag d. 12. juli kl. 14.00 fejrer vi gudstjeneste i Frederikssund Kirke.

Søndag d. 19. juli kl. 14.00 fejrer vi gudstjeneste i Stavnsholt Kirke i Farum.
Kom med på tur og til gudstjeneste i ”nye” kirker til juli.

der rundtur i kirken,
med foredrag om
arkitektur og historie.
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PÅSKE I DØVES KIRKE
Adventstiden i Døves Kirke
Døves Kirke indledte adventstiden med døvepræst
Christina Ebbesen og efter
gudstjenesten havde vi æbleskiver og adventshygge med
juleklip og pyntning af kirkens juletræ

Den 13. december havde vi et smukt
krybbespil i Døves Kirke. Gertud havde
sammen med Bodil syet det fantastisk
flotte tøj til skuespillerne. Tak til dem- og
til alle medvirkerende!

Advents- og julegudstjeneste Juleaften i Døves Kirke
i Klosterkirken 2014

Søndag d. 14. december 2014 fejrede vi advents- og
julegudstjeneste i Klosterkirken i Nykøbing Falster.
Børn tændte lys i adventskransen, damekoret sang og
der var livlig deltagelse blandt folk i alle aldre!
Selv den mindste var med til salmesang og dans – og det var
tydeligt, at julen er børnenes og hjerternes fest!
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Juleaftensdag fandt mange familier vejen til Døves
Kirke for at nyde juleevangeliet på dansk tegnsprog af
Gertrud Magnusson, Bodil Sørensens barndomshistorie som gjorde stærkt indtryk på mange.
Gudstjenesten havde poesi som præludium og postludium: “Nu tændes tusind julelys” og “Dejlig er jorden” ved Ragna Huse, som var utrolig smukt.

Juleandagt
1. juledag holdt Lise
Lotte en meget hyggelig juleandagt på Fælledgården sammen med
Bodil Sørensen, der
igen, til stor glæde for
mange, fortalte om sin
barndomshistorie.
Døvepræst Lise Lottes juleandagt.

Fælledgården ønskede hinanden glædelig jul.

Kirkeværge Kim åbner for champagnen.

Festligt samvær.

Nytår
Traditionen tro markerede Døves Kirke overgangen til det nye år
med gudstjeneste og efterfølgende festligt samvær, hvor vi ønskede
hinanden et godt nytår
med kransekage og alkohofri champagne.

Kyndelmisse
Torsdag den 5. februar markerede Kyndelmisse med
en smuk lysgudstjeneste, der bar temaet: BROER. Vi
nød kirkerummet med mange levende lys, bibeltekster, billeder, poesi, bøn, dans og dialogprædiken

Den 21. januar 2015 var
12 konfirmander på udflugt til
Arbejdermuseet og Statens
Museum for Kunst i København.

Find flere
billeder og læs om
den spændende udflugt
på facebook
"mlbw@km.dk"

Medvirkerende:
Asger, Jette, Aino, Gitte,
Ragna, Bodil, Gertrud,
Heidi og Lise Lotte.

Prædiken v. Bodil Sørensen og foredrag v. Tom Kjær
den 11. januar 2015 – Lone Miltersen skriver om sin oplevelse:
Jeg takker stadig for jeres store gæstfrihed. Jeg kunne straks fornemme den hjertevarme atmosfære
i Døves Kirke, da jeg gik ind. I bød mig allesammen hjertelig velkommen. Bodil Sørensen viste mig rundt
i lokalerne i Døves Kirke. Det er et virkelig hyggeligt sted, som jeg faktisk er faldet pladask for! Ved gudstjenesten holdt
Bodil en levende, virkelig god prædiken om Hellig tre konger! Efter gudstjenesten havde vi et hyggeligt kaffebord, og jeg fik
snakket med mange døve. Jeg kan se, at alle aktiviteterne i Døves Kirke foregår 100 procent på de døves præmisser. Virkeligt
skønt! Derefter at gik vi tilbage til kirken for at høre hospitalspræst Tom Kjær holde foredrag om skam i den senmoderne
kultur. Det var et alletiders foredrag - Tom gjorde det på en meget levende måde. Han kom med mange gode eksempler på
skam. Og det fik mig til at tænke på min barndom, hvor jeg kunne mærke, at mine nu afdøde forældre gang på gang skammede sig over min døvhed, hvilket indebar, at jeg fik en oral opdragelse, d.v.s. at jeg IKKE måtte lære tegnsprog. Jeg skulle
leve på de hørendes præmisser. Nå, men jeg begyndte på et tidspunkt at gøre oprør ved at begynde at begå mig i døveverdenen. Toms foredrag bestyrkede yderligere min tro på, at man skal være sig selv, og at man ikke skal skamme sig over sin
døvhed. Ja, søndag d. 11. jan. var en uforglemmelig dag for mig. Er glad for, at jeg trodsede orkanen Egon ved at begive
mig på en lang rejse fra Horsens til København :)
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SOMMER
STÆVNE

		

Lørdag den 20. juni 2015
Turen går i år til Holbæk-området

Dagens program:
9.00: 	Vi mødes ved Døves Kirke
9.15: 	Vi kører fra Døves Kirke
10.30: Gudstjeneste i Skt. Nikolai Kirke i Holbæk,
	Kirkestræde 2, Holbæk
11.30: Miniforedrag om Skt. Nikolai Kirke
12.30: Spisning (koldt bord) på Restaurant Sidesporet,
	Ahlgade 1B, Holbæk
14.30: 	Afgang til Andelsbyen Nyvang, Oldvejen 25, Holbæk
17.00: 	Vi kører hjem
I Andelslandsbyen Nyvang kan du opleve livet og hverdagen i den lille
andelslandsby i begyndelsen af 1900-tallet.
Det er et anderledes og levende oplevelsescenter, hvor du skal røre,
smage, prøve, dufte og lege dig igennem historien.
Andelslandsbyen finder du også kirke, forsamlingshus, politi, skole og
alle de godtfolk der hører til i sådan en landsby.
Læs mere om Andelslandsbyen på www.andelslandsbyen.dk
Jeg/vi kommer til sommerstævne den 20. juni

Navn

(BRUG BLOKBOGSTAVER)

Vi ønsker kørsel med bus ______ (sæt X)
Vi kører i egen bil

______ (sæt kryds)

Antal personer

______

Sukkerfri kost

______ (sæt kryds)

Til private biler:
Der vil blive udbetalt rejsepenge, dog kun til chaufførerne
af bilerne og kun til folk, der bor udenfor HT- området.

Tilmelding og betaling (bindende!)
senest den 17. maj til daglig leder og kordegn
Heidi Nissen – Pris pr. person: 200,- kr.

Tilmelding på www.doeveskirke.dk under ”tilmeldinger”
eller klip ovenstående kupon af og send den til

Døves Kirke,
Falkonergårdsvej 16,
1959 Frederiksberg.
Betaling kan ske ved kontant eller bank overførsel:
Mrk. ”Sommerstævne”
LæsReg.
spændende
vores deltagelse i IEWG i Nürnberg (ved Ritva Bergmann) samt om
nr. 2191 artikler
Kontoom
5498906860,
Fællesgudstjenesten
i Ringsted
(ved Bodil Sørensen) på www.doeveskirke.dk under "Set og sket"
Nordea (husk dit
fulde navn)
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Døvemenigheden
Sydjylland-Fyn
Menighedsrådets formand
RITTA FREUND CHRISTENSEN
Brandorffsvej 30
6000 Kolding
Mobiltlf.: 53 38 10 70
Email: rittafreund@outlook.com

Præster

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

Gudstjenester
(se også tekst TV side 736 eller
Gudstjenestelisten på www.dmsyd.dk)
MARTS
Onsdag 25. Marts kl. 10.30
Kirkesalen Ulleruphus, Lumbyesvej 28,
7000 Fredericia.
Gudstjeneste ved hørende præst + tolk
For beboerne på plejeafdelingen
Søndag 29. marts kl. 13.30
PALMESØNDAG
Michaelis kirke, Jyllandsgade 8,
7000 Fredericia. CE.
Banko og kaffe i tegnsprogshuset,
Egeskovvej 3, 7000 Fredericia
APRIL
Søndag 5. April kl. 14.00
PÅSKEGUDSTJENESTE
Kirkesalen Ulleruphus, Lumbyesvej 28,
7000 Fredericia. UT
Påskegudstjeneste for alle – også udefra.
Påskemiddag. Husk tilmelding!!
Se omtale også på www.dmsyd.dk

Søndag 12. april kl. 14.00
Skodborg kirke, brudepladsen 1,
6630 Rødding. UT.
Kaffe i sognegården.

Søndag 21. juni kl. 14.00
Billum kirke, Kildegårdvej 2,
6852 Billum. UT.
Kaffe på Billum kro.

Søndag 19. april kl. 14.00
Hjallese kirke, Hjallesegade 25,
5260 Odense S. CE.
Kaffe i sognehuset og foredrag om H. C.
Andersen ved Rødtop.
Bus fra Ulleruphus kl. 13.00.
Se omtale også på www.dmsyd.dk

Onsdag 24. juni kl. 14.30
Kirkesalen Ulleruphus, Lumbyesvej 28,
7000 Fredericia. UT.
Gudstjeneste for alle – også udefra.
Foredrag ved Birthe om Grundtvig.
Se omtale også på www.dmsyd.dk

Lørdag 25. april kl. 11.00
Fælles gudstjeneste med Midt-Nord
Vor frue kirke Århus
Moesgård Museum og kaffebord
Tilmelding til Christina senest 15. april.
Se omtale også på www.dmsyd.dk

JULI

MAJ

Søndag 3. maj kl. 14:00
Nordborg kirke, Tontoft 3,
6430 Nordborg. CE.
Foredrag med tolk om den længste brandbils-udrykning.
Se omtale også på www.dmsyd.dk
Søndag 25. maj 2. PINSEDAG kl. 10.30
Friluftsgudstjeneste på kastellet,
Kongensgade 111, 7000 Fredericia. CE.
Husk at medbringe egen stol eller tæppe!!
Se omtale også på www.dmsyd.dk
Onsdag 27. maj kl. 10.30
Kirkesalen Ulleruphus, Lumbyesvej 28,
7000 Fredericia.
Gudstjeneste ved hørende præst + tolk
For beboerne på plejeafdelingen

Søndag 5. Juli kl. 14.00
Christianskirken, Ringgade 102,
Sønderborg. CE.
Kaffe i sognegården og foredrag ved
Christina om Rom.
Se omtale også på www.dmsyd.dk
Onsdag 29. juli kl. 10.30
Kirkesalen Ulleruphus, Lumbyesvej 28,
7000 Fredericia.
Gudstjeneste ved hørende præst + tolk
For beboerne på plejeafdelingen
Fredericia. CE.
Kaffe og foredrag Sygehuspræst Sara Maigaard Flokiou med tolk
Se omtale også på www.dmsyd.dk
AUGUST
Søndag 23. august kl. 14.00
Sct Nicolai, Algade 1, 5500 Middelfart.
CE.
Naturvejleder-rundtur på Hindsgavl med
tolk kl. 16.00 på naturcenter Hindsgavl –
Galsklintvej 2, 5500 Middelfart.
Se omtale også på www.dmsyd.dk

JUNI
Søndag 7. juni kl. 14.00
Kristkirken, Haderslevvej 38,
6000 Kolding. UT
Kaffe i sognegården og Lene Thiim holder
foredrag om Otto Frellos kunst.
Se omtale også på www.dmsyd.dk
Søndag 14. juni kl. 14.00
Øster Skerninge, Åkildevej 22a,
5762 Vester Skerninge
Besøg på ”Høkildegård” kaffe og bagefter
mulighed for at se dyrene og købe kødet.
Bus fra Ullerup 12.30.
Se omtale også på www.dmsyd.dk

TAG FLERE MED
I BILEN
Vi vil gerne opfordre alle, der har
mulighed for det, til at tage døve
med i bilen, når de skal til gudstjeneste.
Sidder der nogle døve, som har
svært ved selv at komme til
gudstjeneste, så spørg, om de vil
med i jeres bil.

9

Set & Sket
DÅB I DØVEMENIGHEDEN
Lørdag den 29. november blev Selma Ullum Svanhede
døbt i Hannerup. Det er ikke så tit vi har dåb om søndagen, men 1. søndag i advent i Michaelis blev lille Tilda
Lynge Thomhav døbt, og menigheden tog godt imod det
nye kristne medlem, og lørdag den 14. februar blev Benjamin Wenneberg Grandt døbt i samme kirke.

JUL

Vi holdt juletræsfester i Odense, Esbjerg og Rødekro, og vi fik besøg af julemanden.
Vi holdt også familiegudstjeneste på Tegnsprog
uden stemme med børnefamilierne i Urlev kirke,
hvor vi med kostumer dramatiserede juleevangeliet, og forældrene hjalp med i mange roller.
Bagefter klippede vi julepynt, fik æbleskiver, dansede om juletræet og også her var julemanden på
besøg på Castberggård.
Julegudstjenesten 24. december blev afholdt på
Ulleruphus.
Det var som altid festligt og Lene Thiim spillede
clarinet og Ingrid spillede klaver.

NYTÅRS-KUR OG POMPEJI
Årets første gudstjeneste fejrede vi i
Odense med smørselv-frokost og kransekage til kaffen.
Christina
fortalte
om sin rejse til Pompeji, om de mennesker, der blev fanget
i den gamle romerske by, da vulkanen Vesuv gik i udbrud, og hun viste
billeder fra romerske bade, cafeer, forum og bordellet.
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FAMILIEGUDSTJENESTE
I HEDENSTED MED FASTELAVN

Vi holdt gudstjeneste med tegnsprog
uden stemme for
børnefamilierne,
med historien om
Jesus der laver
mad til 5000, spillet igennem med
Christina som discipel og Ulrich som Jesus. Efter gudstjenesten var der
hjemmebagte pandekager i sognegården og katten af
tønden.

Set & Sket
”MIT LIV SOM DØV”

FOREDRAG

VED HENNING MØLLER

VED LOTTE ENØE

Henning fortalte om sin opvækst på gården, plejefamilien i Nyborg og branden på hjemgården efter
gudstjenesten på Ulleruphus 25. februar. Han viste
masser af billeder fra familiealbummet.

1. marts var der gudstjeneste i Højby Kirke, hvor der
efterfølgende var foredrag om fortællinger der betød
noget særligt for Lotte.

GUDSTJENESTE
MED BISKOP MARIANNE CHRISTIANSEN
15. marts var der gudstjeneste ved Biskop Marianne i
Haderslev domkirke. Vi fik læst en tekst op på tegnsprog.
Det er altid godt at møde sin biskop, og hendes foredrag bagefter var levende og spændende.

Sæt
Sæt

✗ ii kalenderen
kalenderen

PÅSKEGUDSTJENESTE
og
påskemåltid

FÆLLES GUDSTJENESTE

SØNDAG 5. APRIL KL 10.30
Påskedag fejrer vi Jesu opstandelse med gudstjeneste på Ulleruphus.
Bagefter vil der som vanlig
være mulighed for at spise
lam for dem som har meldt sig
til ved køkkenet.
(Sidste frist for tilmelding var 10.
marts)

Busplan er følgende:
Kl. 08.00: Bus fra Nyborg Sofiegården
Kl. 08.35: Opsamling i Odense Dannebrogsgade
Kl. 09.30: Opsamling på Ulleruphus – hvor der vil afgå 2 busser, efter antal
deltager
Kl. 10.40: Ankomst Vor Frue kirke Århus
Kl. 11.00 Gudstjeneste i Vor Frue Kirke, Frue Kirkeplads 3, 8000 Aarhus C.
Kl. 12.30 frokostbuffet , 1 øl/vand inkl) på Helnan Marselis Hotel,
Strandvejen 25, 8000 Aarhus C.
Kl. 14.00 Moesgaard Museum, Moesgaard Alle 15, 8270 Højbjerg,
Kl. 16.00 Helnan Marselis Hotel, kaffebord
Kl. 17.00 kører vi hjem.

MED MIDT-NORD DØVEMENIGHEDEN
LØRDAG 25. APRIL KL. 11.00
Vi skal i år til Århus og efter frokost tager vi på
Moesgård museum som lige er blevet renoveret.
Se yderlig program på Midt-Nords sider

Pris for mad, museum og kaffebord:
200 kroner pr. person.
Tilmeldingsfristen senest den 15. april
til Christina:
ceb@km.dk eller SMS: 29875758

Vor frue Kirke

Moesgård museum
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Sæt

✗ i kalenderen

VERDENS LÆNGSTE
BRANDBILS-UDRYKNING

FRILUFTSGUDSTjeneSTE

SØNDAG DEN 3. MAJ
I NORDBORG

Vi skal traditionen tro fejre
gudstjeneste sammen med de
hørende i Fredericia i forhåbentlig godt vejr på Skansen.

Efter gudstjenesten i
Nord
borg vil Jørn Lehmann med tolk fortælle
om Broager Brandvæsens
længste udrykning hele
vejen ned gennem Europa.

2. PINSEDAG - MANDAG DEN 25. MAJ
PÅ KASTELLET I FREDERICIA

Husk at tage din egen stol/tæppe
med!!!
Der er mulighed for at købe
sandwich efter gudstjenesten.

FOREDRAG
VED LENE THIIM

DEN HIMMELBLÅ KIRKE OG
ØKOLOGISKE LANDHANDEL

SØNDAG DEN 7. JUNI I KOLDING

SØNDAG 14. JUNI I ØSTER SKERNINGE PÅ SYDFYN

Efter gudstjenesten i Kristkirken i Kolding vil
Lene Thiim holde foredrag om maleren Otto
Frello og hans fantasifulde malerier.

Vi skal igen fejre gudstjeneste i kirken med de himmelblå
vægge og alteret, hvor man kan skifte billederne ud.
Vi skal have kaffe
på den økologiske
landhandel i værtens private stuer,
og der er mulighed
for at klappe dyrene på gården og
købe økologiske
varer.
Bus fra Ulleruphus
kl. 12.30.

FOREDRAG VED
BIRTHE PEDERSEN
OM GRUNDTVIG
ONSDAG DEN 24. JUNI PÅ ULLERUPHUS
Birthe kommer igen og holder foredrag om en af de
”store” danskere. Denne gang skal vi hører om Grundtvigs betydning dengang og nu.
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FOREDRAG OM
DET GAMLE ROM
SØNDAG DEN 5. JULI I SØNDERBORG
Efter gudstjenesten i Sønderborg skal vi have kaffebord, og Christina fortæller om det gamle Rom, og hun
viser billeder fra sin rejse, hvor hun så det gamle Forum.

Sæt

✗ i kalenderen

NATURVANDRING på HINDSGAVL

SØNDAG DEN 23. AUGUST I MIDDELFART
De få, der vovede sig med på gåtur blandt hjortene sidste år, havde en skøn tur med naturvejleder Rikke og
tegnsprogstolk. Vi prøver igen i år og håber på bedre
vejr. Hvis vi er heldige, ser vi igen den helt hvide hjort i
flokken på Hindsgavl.

FOREDRAG VED ULRICH THIIM
ONSDAG 26. AUG PÅ ULLERUPHUS
En af Ulrich Thiims store lidenskaber er at læse bøger af forfatteren Stephen
King. Mange af hans bøger er over i kategorien gys og overnaturlige fænomener.
Foredraget vil være om hans forfatterskab, og hvordan hans bøger fortæller om
livet og mennesker på en anderledes måde.

SOMMERUDFLUGT
SØNDAG DEN 13. SEPTEMBER TIL FÅBORG:
PROGRAM:
10:30 Gudstjeneste i Fåborg kirke
11:30 Frokost
14:00 Besøg på Fåborg Museum for fynsk
malerkunst
16:00 Kaffe bord
17:00 Bussen kører hjemad
Da det foregår på Sydfyn,
vil der kun være bus fra
Ulleruphus denne dag.
Bussen kører fra
Ulleruphus kl. 9:00

Mere udførligt program
kommer i næste Effata.

FÆLLESGUDSTJENESTE MED ØST
11. OKTOBER I KERTEMINDE
Husk at sætte kryds i kalenderen den 11. oktober, for der skal vi have gudstjeneste med Øst i Kerteminde, vi skal
spise på Marinaen og på Johannes Larsens kunstmuseum inden vi skal have kaffe. Fuldt program kommer i næste
nummer af Effata.
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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)
APRIL
Skærtorsdag den 2. april kl. 11.00
Skt. Johannes Kirke, Fredhøj Alle 1,
7400 Herning, IS
Påskefrokost i Døvehuset.
Tilmelding til Midtjysk Døveforening
(NB: senest 24. marts)

2. påskedag
Mandag den 6. april kl. 12.00
Hans Egedes Kirke, Grønlandstorv 5,
9210 Aalborg, EL
Påskefrokost i kirkens lokaler.
Pris: 50 kr.
Husk tilmelding til Erik Lundager
senest mandag den 30. marts.
Lørdag den 25. april kl. 11.00
Fællesgudstjeneste med SydjyllandFyn.
Vor Frue Kirke, Vestergade 21,
8000 Aarhus C, IS
Derefter besøg på Moesgaard
Museum.
Husk tilmelding.
Se omtale!
MAJ
Søndag den 10. maj kl. 11.00
Hune Kirke, Kirkevej 9, 9492 Blokhus,
EL
Frokost i Aalborg
Tegnsprogsforenings Feriehytte i
Hune, Spadserevej 1, Hune.
Pris: 70 kroner, inkl. 1 snaps.
Husk tilmelding til Kirsten Als senest
29. april, sms 28 14 83 41;
e-mail: kkals@jubii.dk
Kristi Himmelfartsdag
Torsdag den 14. maj kl. 13.00
Østbirk Kirke, Præstemarken 2,
8752 Østbirk, IS
Derefter kaffe i ”Præstegården”.
IS fortæller lidt om Peder Skram.
Se omtale!
Søndag den 17. maj kl. 14.00
Søndermarkskirken, Koldingvej 79,
8800 Viborg, EL
Derefter kaffe i kirkens lokaler.

Ansgar Kirke.
JUNI
Søndag den 21. juni kl. 13.00
Ansgar Kirke, Vesterbro 1A,
9000 Aalborg, EL
Derefter besøg i Aalborg Zoo.
Husk tilmelding.
Se omtale!
Søndag den 28. juni kl. 14.00
Skjern Kirke, Vardevej 10, 6900
Skjern, IS
Kaffe i Kirkehuset, Fredensgade 9,
Skjern
Se omtale!
JULI
Lørdag den 4. juli – sommerudflugt
Gudstjeneste kl. 11.00 i Ans Kirke,
Søndermarksgade 2, 8643 Ans, EL
Derefter besøg på Energimuseet ved
Tange Sø.
Husk tilmelding.
Se omtale!
AUGUST
Søndag den 2. august kl. 14.00
Skanderup Kirke, Kirkebakken 10,
8660 Skanderborg, IS
Derefter kaffe på Restaurant
Vestermølle, Oddervej 80,
Skanderborg.
Husk tilmelding.
Se omtale!
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Påske og æg
En kylling, der klækkes – et levende væsen bryder ud af en død,
hård skal. Det er egentlig ikke så sært, at de første kristne tænkte på
ægget som et symbol på Jesus Kristus og hans opstandelse fra de
døde. Jesus brød jo ud af graven påskemorgen.
Derfor er æg blevet noget, vi forbinder med påske. Vi pynter æggene ved at male dem i fine farver og mønstre.
Men nogle mennesker synes slet ikke, det er nok bare at male æggene.
Se et par eksempler: her er omhyggeligt syet perler rundt om et æg,
skåret mønstre i æggeskal og endda broderet på æggeskal. Hvis
man vil give sig selv besværlige opgaver, er der masser af muligheder. Men flot er det da.
Irene Schjødt

Torsdagscafé og Højskoleformiddag i Aarhus
I Langenæskirken, Kirkedammen 2, 8000 Aarhus C, kan du komme
med til torsdagscafe hver anden torsdag kl. 10-12.
Ind imellem holder vi i stedet højskoleformiddag med forskellige emner.
I de næste måneder har vi planlagt følgende:
Torsdagscafe den 16. april.
Højskoleformiddag den 30. april. Emne: ”Hvorfor går vi i kirke?”
Irene Schjødt holder et kort oplæg, derefter er ordet frit.
Torsdagscafe:
Den 30. maj,
Den 11. og 25. juni, samt
Den 6. og 20. august.
(NB: der kan ske ændringer! Hold øje med Midt- og Nordjyllands Døvemenigheds Facebook-side eller spørg Irene Schjødt.)
Alle er velkomne – kaffe, the og småkager er gratis!
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Fællesgudstjeneste med Syd
– besøg på Moesgaard Museum
Lørdag den 25. april
Dagens program
Kl. 11.00: Gudstjeneste - Vor Frue Kirke, Frue Kirkeplads 3, 8000 Aarhus C.
Vor Frue Kirke er blandt andet kendt for Kryptkirken under det store kirkerum. Det er sandsynligvis
det ældste kirkerum i Nordeuropa, der stadig bruges.
Kl. 12.30: Frokostbuffet, kolde og lune retter + dessert (1 gratis øl/vand) – Helnan Marselis Hotel, Strandvejen
25, 8000 Aarhus C.
Kl. 14.00 Besøg på Moesgaard Museum, Moesgaard Alle 15, 8270 Højbjerg. Museet er på 10.000 kvadratmeter,
det er bygget om for 393 millioner kroner og blev officielt åbnet af dronning Margrethe den 10. oktober 2014. Den faste udstilling handler om menneskets tre millioner år lange udvikling. Derudover er
der forskellige skiftende udstillinger.
Det nye Moesgaard Museum er et af Danmarks mest levende og moderne museer. Det er blevet kaldt
et ”mesterværk”, både hvad angår udstillingerne og de nye bygninger.
Kl. 16.00: Tid til en forfriskning. Vi vender tilbage til Helnan Marselis Hotel, hvor kaffe/the og kage venter på
os.
Kl. 17.00 tager vi hjem.
Pris: 200 kroner.
Pengene betales på dagen.
Tilmeldingsfrist: senest torsdag den 16. april.

Vi arrangerer gratis buskørsel. Se køreplanen på døveforeningernes lister, på vores hjemmeside:
www.DMmidtnord.dk, eller kontakt én af døvepræsterne.

Kristi Himmelfartsdag i Østbirk
Torsdag den 14. maj fejrer vi Kristi
Himmelfartsdag med en gudstjeneste i
Østbirk Kirke kl. 13.00.
Bagefter er der kaffebord i ”Præstegården”, som sognehuset i Østbirk hedder.
Irene Schjødt fortæller lidt om admiral
Peder Skram, der ligger begravet i Østbirk.
Østbirk Kirke og Peder Skrams mindesten
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Besøg i Aalborg Zoologiske Have
Søndag den 21. juni KL. 13.00
er der gudstjeneste i Ansgar Kirke i Aalborg (lige
overfor Aalborg Kongrescenter).
Efter gudstjenesten skal vi på opdagelse i Aalborg
Zoo. Vi drikker kaffe i restaurant Skovbakken inde i
Zoo.
Pris for entré og kaffe: 50 kr.
Husk tilmelding til Erik Lundager senest onsdag den
17. juni.

Skønne Skjern
Skjern Å har sit udspring mellem Vejle og Nørre Snede
og er ca. 94 km lang. I ’60erne rettede man åen kunstigt ud, men det skadede naturen så meget, at man i
’90erne førte åen tilbage til dens naturlige løb.
Man kan gå dejlige ture langs åen. Find evt. en folder

på biblioteket eller kig på internettet. Gå en forfriskende tur om formiddagen søndag den 28. juni, og
kom så til gudstjeneste i Skjern Kirke kl. 14.00 og hvil
fødderne! Bagefter er der kaffe i Sognehuset.

Sommer i Skanderborg
Søndag den 2. august holder vi gudstjeneste kl. 14.00 i Skanderup Kirke i Skanderborg. Derefter tager vi til Restaurant Vestermølle og
drikker kaffe. Pris for kaffebordet: 30 kr.
Husk tilmelding til Irene Schjødt senest søndag den 26. juli.
Sig til, hvis du har sukkersyge!
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Døvemenigheden Midt- og Nordjylland
Lørdag d. 4. juli

SOMMERUDFLUGT

T IL

ANS

BUS 1:

BUS 2:

BUS 3:

Vejle Banegård
kl. 8.40
Horsens, Banegården kl. 9.10
Århus, Musikhuset,
kl. 9.45

Aalborg,
Herning,
Gl. Skolevej 29A,
kl. 9.30 Umanakvej kl. 9.30
Silkeborg, Banegården kl. 10.00

Gudstjeneste i Ans Kirke, kl. 11.00 v. Erik Lundager
Efter gudstjenesten spiser vi smørrebrød i Sognegården.
Så kører vi til Energi-museet, hvor man selv kan lave forsøg
med strøm – hvis man tør!
Pris: 200 kroner – for smørrebrød, entré på Energimuseet,
rundvisning m. tolk, kaffe m. lagkage og bus.
Husk tilmelding senest den onsdag d. 24. juni
til døvepræsterne eller på tilmeldingslister i Døveforeningerne.
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Færøernes Døvemenighed
Døvepræst
JONSVEIN BECH
Fo. 800 Tvøroyri
Tlf. og teksttlf. 00 298 371047
Telefax 00 298 372047
Fartlf. 00 298 237327
E-mail: jfb@folkakirkjan.fo

Gudstænastur

gudstænastuna og skrá fyri dagin løgd
út á Facebook-bólkin, tá tíðin nærkast.

Jón 70 ár

Deyvagudstænasta verður í Vest
manna kirkju sunnudagin 19. apríl
kl. 11.
Tað verður altargongd og talvan fer at
ganga fyri Deyvameinigheitina.
Nærri boð um gudstænastuna og skrá
fyri dagin verður løgd út á Facebookbólkin, tá tíðin nærkast.
Deyvagudstænasta verður í Glyvra
kirkju sunnudagin 14. Juni kl. 11.
Tað verður altargongd og talvan
gongur fyri deyvameinigheitina.
Eisini i hesum føri verða nærri boð um

Mikudagin 22.
apríl verður
Jón Petersen,
Vestmanna, 70
ár.
Sostatt telist
hann millum
tey eldru av
teimum deyvu,
sum búgva í
Føroyum.
Jón er føddur á Tvøroyri. Mamman
Margret var ættað úr Íslandi, og Emil
var av Tvøroyri. Jón er elstur av 4
brøðrum.
Jón er ein av teimum, sum var noyddur
at fara til Danmarkar at ganga í skúla.

Dansk sammendrag
Døvegudstjenester
Der bliver døvegudstjeneste i Vestmanna kirke den 19.
april og i Glyvra kirke den 14. juni.
Efter gudstjenesterne bliver der sosialt samvær.

Jón 70 år
22. april bliver Jón Petersen, Vestmanna, 70 år. Jón er født
og vokset op i Tvøroyri. Hans mor var islandsk. Han er gift
med Tove fra Vestmanna, hvor de også bor.
Jón var en af dem, der fik sin skolegang og uddannelse i
Danmark.

Hetta var svárt bæði fyri hann og
foreldrini. Og hevur hetta eisini sett
ymisk spor í lívi hansara.
Men umframt vanliga skúlagongd,
vann hann sær eisini har nógvar góðar
vinir. Umframt tað lærdi hann eisini
handverk og fekk útbúgving sum
tekniskur teknari.
Hevur arbeitt bæði á Skipasmiðjuni í
Havn og hjá J & K Joensen í Vágunum.
Um-framt tað hevur hann, virkin og
arbeiðssamur sum hann er, eisini tikið
á seg annað arbeiði.
Jón giftist við Tova úr Vestmanna og
búsettust tey har. Húsini hevur Jón
sjálvur teknað.
Við sínum glaða og blíða lyndi hevur
Jón havt lætt við at vinna sær vinir,
bæði millum hoyrandi og deyv.
Jón og Tova hava altíð staðið gott
saman og stuðlað hvør øðrum og
havt sín virkna leiklut millum deyv.
Ofta hevur Tova havt leiklutin at vera
bindilið við hoyrandi, við at vera
tulkur. Altíð hevur heimið verið opið
og gestablídni stórt.
Ikki minst er hetta komið væl við hjá
deyvameinigheitini, har tit altíð líka
frá byrjan av hava verið dyggir stuðlar.
Tað vilja vit siga tykkum hjartaliga
takk fyri.
Góði Jón, hjartaliga til lukku við
degnum. Gud signi dagin og komandi
dagar.

Med sit glade og gode humør, har Jón altid haft let med at
omgås mennesker og har vundet sig mange venner, både
blandt døve og hørende.
Tove har altid været en trofast og god støtte for ham. Ofte
har hun både for ham og andre døve været tolk og bindeled til den hørende verden.
Siden døvemenigheden startede, først med danske døvepræster, og nu i 21 år med mig, har de være trofaste støtter
og medhjælpere.
Altid er hjemmet åbent og gæstfriheden stor.
Det er både jeg og vi andre meget taknemlige for.
Kære Jón hjertelig til lykke med dagen. Gud velsigne dig i
tiden som kommer. Også en tak til Tove.
Jónsvein Bech

19

EFFATA, Kirkeblad for døvemenighederne, c/o Humlestien 2, 9230 Svenstrup

Udvalgte vers af nr. 236 i salmebogen

"Påskeblomst! hvad vil du her"
Mel.: Carl Nielsen 1910

Påskeblomst! hvad vil du her?
Bondeblomst fra landsbyhave
uden duft og pragt og skær!
hvem er du velkommen gave?
Hvem mon, tænker du, har lyst
dig at trykke ømt til bryst?
Mener du, en fugl tør vove
sang om dig i Danmarks skove?

Kan de døde ej opstå,
intet har vi at betyde,
visne må vi brat i vrå,
ingen have skal vi pryde;
glemmes skal vi under muld,
vil ej vokset underfuld
smelte, støbes i det dunkle
og som lys på graven funkle.

Påskeblomst! men er det sandt:
Har vi noget at betyde?
Er vor prædiken ej tant?
Kan de døde graven bryde?
Stod han op, som ordet går?
Mon hans ord igen opstår?
Springer klart af gule lagen
livet frem med påskedagen?

Ja, jeg ved, du siger sandt:
Frelseren stod op af døde!
Det er hver langfredags pant
på en påske-morgenrøde:
Hvad er segl og sværd og skjold
mod den Herre kæk og bold?
Avner kun, når han vil ånde,
han, som svor os bod for vånde.
1 Kor 15,12-20
N.F.S. Grundtvig 1817. Bearbejdet 1935.
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