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Jeg voksede op på en gård,
og jeg elskede sommeren,
for så fik kattene killinger.
Jeg kravlede op på høloftet, hvor der var varmt og
duftede af hø (og lidt af
kattetis). Jeg søgte, indtil
jeg fandt killingerne og
kaldte på mor-misserne.
De lagde sig på mit skød,
og jeg samlede en bunke
killinger, der fik mælk hos
mødrene på mine lår, indtil både store og små katte
faldt i søvn. Og så kunne
jeg jo ikke nænne at flytte
mig.
Når der skulle høstes og
derefter presses halm og hø, så fik jeg killingerne ned fra høloftet, så de ikke
blev mast, når min far og nabomændene kastede med ballerne og stavlede
dem. Høsten er en af de få højtider, vi har i det sidste halve år af kirkeåret,
der går fra advent til advent.
Næsten alle fester og højtider ligger i det første halvår, advent, jul, faste, påske og pinse. I den sidste del af kirkeåret, som hedder: "Trinitatis-tiden", der
har vi kun høst, og allehelgen. Trinitatis-tiden er dog ikke kedelig. Søndagenes bibeltekster handler om, hvordan vi skal leve vores hverdagsliv med
hinanden, nu hvor vi har oplevet alle festerne i første halvår. Vi skal resten af
året tænke over, hvordan vi skal leve vores liv med hinanden på baggrund af
alt det gode, Gud har gjort.
En af vores store kloge danske teologer og filosoffer hed Løgstrup. Han sagde, at hver gang vi møder andre mennesker, har vi lidt af deres liv i vores
hænder. Og uden bagtanker må vi overveje, hvad der er bedst at gøre for det
andet menneske.
Jesus Kristus har købt os en billet til Guds rige, så frelsen behøver vi ikke bekymre os så meget om. Det ved vi fra første halvårs fester. Gud holder døren
på klem. Vi skal bare prøve at gøre livet bedst muligt her på jorden, indtil vi
får det evige liv.
Så hav omsorg for hinanden. Hvis nogen er i fare for at blive mast af en
halmballe, så hjælp dem med at flytte sig. Sådan bliver verden et bedre sted
at være, og kan måske komme til at ligne himlen en lille smule.
Christina Ebbesen

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

GUDSTJENESTER

Søndag d. 27. september kl. 14.00
Døves Kirke København,
EL
Høstgudstjeneste

AUGUST

Efter gudstjenesten:
Foredrag om
Martin Luther
ved Erik Lundager.

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

NB! Lørdag d. 22. august kl. 14.00
Døves Kirke, København
LL
Hjemmelavet kagebord
Foredrag om Astrid Lindgren ved LL

Fredag den 9. oktober kl. 22.00
KULTURNAT i Døves Kirke
Natgudstjeneste
Medvirkende: Ragna, Gitte, Aino,
Lise Lotte, Heidi, Gertrud m.fl.
NB! Se omtale!

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 kirkekontorets
åbningstider
Fredag fri

Kirketjener
Vakant

Torsdag d. 27. august kl. 14.00
Plejehjemsgudstjeneste
Fælledgården, Drejøgade 3,
København, LL

SEPTEMBER

Søndag d. 6. september kl. 10.30
Gudstjeneste og Pilgrimsvandring
Døves Kirke
København, MB, LK og LL
Se omtale!
Søndag d. 13. september kl. 16.00
Døves Kirke København
LL, Gertrud, Joan, Anne-Mette m.fl.
PIPPI-gudstjeneste –
mød Pippi, Prusilusken, Kling og Klang!
Spisning efter gudstjenesten.
20 kr. pr. voksen.
HUSK TILMELDING!

Organist i Døves Kirke
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

OKTOBER

Torsdag d. 24. september
Plejehjemsandagt
Fælledgården, Drejøgade 3,
København, HN
Kaffebord efter gudstjeneste 25 kr.

Torsdag d. 29.oktober kl. 14.00
Plejehjemsgudstjeneste
Fælledgården, Drejøgade 3,
København, LL

NOVEMBER

Søndag d. 1. november
kl. 14.00
Alle Helgens søndag
Døves Kirke, København
Peter Niemelä, Aino, LL
Vi mindes vore døde og
tænder lys i kirkens have.
NB! Se omtale!
Torsdag d. 19. november
kl. 14.00
Fælledgården,
Drejøgade 3,
København
Foredrag:
Rødtop fortæller
om sine
barndomsoplevelser.
Søndag d. 29. november kl. 14.00
1. søndag i advent
Døves Kirke København
Ragna Huse, Kristin Martinsen, LL
Efter gudstjenesten:
Foredrag ved Asger Bergmann.
NB! Se omtale!

decEMBER

Torsdag d. 3. december kl. 14.00
Advents- og julegudstjeneste
Fælledgården, Drejøgade 3, København,
EL. Julehygge og pakkeleg.
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Workshop for
amatørkunstnere!
Der er et lærredsmaling-workshop i Åbent Hus onsdag den
5. august kl. 11.00 -13.00, hvor
kunstneren Poul Ebbe Nielsen
vil vejlede og lege med maling
sammen med Åbent Hus folk i
samarbejde med Gertrud.
Målgruppe: Dem, som ikke kan
male. 
Deltagerpris: GRATIS.

Kunstudstilling
Onsdag
den 2. september
kl. 10.00 åbnes en fin ud
stilling af Mariannes smukke bibelske lerfigurer.
Marianne kommer denne
dag og fortæller om sin
kunst.
Alle er velkomne!

Søndag den 6. september

Pilgrimsvandring 2015
Tema: Fællesskab
Program:
10.30: Gudstjeneste i Døves Kirke
11.10: Fortælling om Døves Kirke
11.30: Vi spiser vores medbragte madpakke og får kaffe
og te i menighedshuset
12.15: Fælles bustransport til Jægersborg Dyrehave
13.00: Vandring på 6 km gennem Ulvedalene og Ermelunden,
hvor vi undervejs vil fortælle om dagens tema ”Fællesskab”
15.00: Afslutning i Jægersborg kirke
15.30: Kaffe/te og kage hjemme hos Marianne Bønløkke
Man sørger selv for hjemtransport. Nærmeste S-tog er linie E fra Gentofte St.
Tilmelding til døvepræst Lise Lotte Kjær senest onsdag den 2. september.
Deltagelse er gratis. NB! HUSK MADPAKKE OG VANDFLASKE!
Vi glæder os til pilgrimsdagen, hvor en gruppe døve fra Grønland også deltager.
Lise Lotte Kjær, Lilly Krarup og Marianne Bønløkke.

Fokus
på
TEGNBIBEL
Studiekredsen holder åbne møder i Døves Kirke
Tirsdag den 29. september og
tirsdag den 27. oktober
– begge dage kl. 16-18.
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HALLO
TEENAGERCODA!
Savner du at mødes med andre CODA-teenagere?

Vi kigger videre i Tegnbibel og gennemgår kapitler
fra Lukas-evangeliet.

Der er en totalt-hygge-aften kun for CODA teenagere
mandag den 5. oktober kl. 17.00-21.00.
I starter med at mødes i Døves Kirke til ryste-sammenaktiviteter, spise lækker teenager-mad og måske
se en god film.
Kommer I? Det koster 25 kr. Vi ses!

Få flere oplysninger hos Lise Lotte.

Tilmelding til Heidi Moesby: SMS: 51442866

KULTURNATTEN 2015
DEN 9. oktober i Døves Kirke
18.00-18.45: Børnehjørne: LEG MED TEGNSPROG ved Maja Toft
BIBEL-HISTORIE-FORTÆLLING ved Troels Madsen
Pølsehorn og saftevand.
19.15-20.00: Foredrag om Døves Kirkes historie
ved Annegrethe Pedersen.

20.15-21.00: Ansigt til ansigt – KULTURMØDER ved Tom Kjær

21.00:

22.00:

22.45:

Fernisering – kunstudstilling ved Bodil Sørensen,
Hanna Orlof og Gertrud Magnusson
Kaffe te og lagkage.

Natgudstjeneste
Ragna, Gitte, Aino, Lise Lotte, Heidi, Gertrud m. fl.:
Dans, poesi, kunst, musik, refleksioner,
tekster fra Tegnbibel, billeder.
Socialt samvær, inden vi går hjem

den 1. november kl. 14.00

Alle Helgens søndag
En stemningsfuld gudstjeneste, hvor vi mindes vore døde med taknemmelighed.
Peter Niemelä fortæller om kendte døves grave. Salmetolkning ved Aino.
Prædiken ved Lise Lotte. Hvis man ønsker det,
kan man få navne læst op på sine afdøde kære.
Vi tænder lys ved kirkens mindested i haven
efter gudstjenesten.
Efter lystændingen er der samvær med kaffe
og lagkage.
Alle er velkomne!
1. søndag i advent
– den 29. november kl. 14.00

GUDSTJENESTE
OG FOREDRAG
Vi indleder det nye kirkeår med en festlig gudstjeneste, hvor vi tænder det første lys i adventskransen.
Tekstlæsning ved Kristin
Martinsen,
poesi ved Ragna Huse,
prædiken ved Lise Lotte.
Herefter samvær, hvor vi får
æbleskiver, kaffe og te.
Foredrag:
Asger Bergmann fortæller ud
fra sin bog: "Krigen om tegnsprog i gudstjenesterne".

Farvel og på gensyn
til Majbritt
Majbritt H. Hølledig stoppede som vores kirketjener
den 24. april, da hun har fået sin drømmestilling hos
Tolketid.
Vi siger hjertelig tak for
2 års samarbejde i Døves Kirke og glæder os
over, at vi kan ses ved
forskellige lejligheder
frem over.
Vi ønsker dig og din
familie alt godt fremover!
Tak for den flotte kagemand 
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PÅSKE
DØVES
I Døves KirkeIhar
der været en KIRKE
række store og dejlige begivenheder gennem de seneste måneder.
Se alle de dejlige billeder og tekster/artikler på kirkens hjemmeside www.doeveskirke.dk og i det store billedarkivet på Facebook

KONFIRMATION

NIGERIA

Søndag den 29. marts blev Niklas Dammark Møller
konfirmeret ved en festlig konfirmationsgudstjeneste
i Døves Kirke.
Hjerteligt til lykke, Niklas!

Den 11. juni havde vi dejligt besøg på Fælledgården af
Bodil og William Lautai, der fortalte nyt fra Nigeria.
Vores indsamling til Ruth Ulea er nu oppe på 35.000
kr. – Se barometeret!

En skøn pinsegudstjeneste i Døves Kirke den 24. maj
På Pinsedag i Døves Kirke fortalte den 34-årige Vickie Mølgaard Madsen fra København om:
”Uganda – et møde med kærligheden, tegnsproget og et møde med mig selv”.
Af Ritva Bergmann

Gudstjenesten begyndte kl. 10.30 med Lise Lotte. Vi
havde to gæster denne dag. Ragna Huse, som deklamerede to salmer på et flot tegnsprog. Det var en betagende oplevelse for os alle sammen. Vickie M. Madsen fortalte kort, hvad kommunikationen betyder for
livskvaliteten for hende selv og døve børn i Uganda.
Lise Lotte prædikede om pinseunderet krydret med
eksempler fra døveverdenen.
Efter gudstjenesten nød vi god frokostbuffet i menighedshuset. Så gik vi tilbage til kirkerummet for at se
Vickies fortælling.
Vickie blev døv som 22-årig på grund af sygdom
og lærte tegnstøttet kommunikation, TSK. Hun var
ikke så meget for at lære dansk tegnsprog, da dansk
er hendes første sprog. Men hendes længerevarende
ophold på en døveskole og samværet med døve børn
i Kawempe i udkanten af Kampala har ændret hendes syn på tegnsprog. Her lærte hun virkelig ugandisk tegnsprog at kende og blev forelsket i sproget. I
Uganda fandt Vickie sin identitet i mødet døve børn.
Her kunne hun være døv helt uden problemer. Det
var en åbenbaring for hende. Hun arbejdede frivilligt,
helt uden løn, for organisationen BDI (Boanerges Deaf
initiative). Da hun for anden og tredje gang vendte tilbage til Uganda og døveskolen, følte hun, at det var
som at komme hjem. Der føler hun, at hun får lov til at
være døv. Hun undrer sig over, at hun har måttet rejse
så langt væk som til Uganda for at finde sin identitet
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som døv og opdage dansk tegn
sprogs fortræffeligheder.
Vi kirkegængere fik mulighed
for at se mange dejlige billeder af Vickie og børnene. For mig personligt var det
en gensynsglæde, da jeg selv har været i Uganda i
flere omgange og kunne genkende de situationer, som
Vickie beskrev. Det varmede mit hjerte.
I kollekten denne søndag besluttede vi at samle ind
til Vickies døve børn. På skolen er der 50 børn. Vi fik
samlet hele 1050,- kr. ind denne pinsedag. For disse
penge er der blevet købt 2 bord-bænke-sæt, en stor
stak nye skolebøger, kridt og andre skrivesager til børnene. Dejligt!
Mange tak, Vickie, for din fantastiske fortælling, som
vi længe vil huske.

Døvemenigheden Sjælland
Lolland-Falster og Bornholm
Døvepræst

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

SEPTEMBER
Tirsdag den 15. sept. kl. 19.00-21.00*
Foredrag i CFD´s Slagelseklub
”Kirken bag Tremmer” om fængslets
historie, samfundets opfattelse af
straf, kirkens rolle og fængselspræstens opgaver, ML

NOVEMBER
Søndag den 15. november kl. 14.00!
24. søndag efter Trinitatis
Præstevang Kirke, ML
Tamsborgvej 2, 4100 Hillerød
Efter gudstjenesten afholder Nordsjællands Døveforening banko.

Søndag den 20. sept. kl. 14.00*
15. søndag efter Trinitatis
Domkirken i Helsingør, IS
Sct. Anna Gade 12, 3000 Helsingør
Efter gudstjenesten er der foredrag
ved Irene Schjødt.
Se omtale s. 8.

Torsdag den 19. november kl. 10.00
Plejehjemsandagt på Egebækhus,
Egebækvej 159, 2850 Nærum

FACEBOOK
mlbw@km.dk

DECEMBER
Lørdag den 5. december kl. 14.00*
2. søndag i advent.
Advents- og jubilæumsgudstjeneste
i Sct. Peders Kirke, ML, Jessica Rohde, Damekoret m.fl.
Herrestræde 1, 4200 Slagelse
Se også Næstved Døveforenings
hjemmeside: www.vestsjdf.dk

Kaffebord efter gudstjeneste koster 25 kr.

GUDSTJENESTER
– se også tekst-TV side 736
eller på hjemmesiden
www.dovemenighed.dk
under ”Øst for Storebælt”.
Ret til ændringer forbeholdes
AUGUST
Torsdag den 20. august kl. 10.00
Plejehjemsgudstjeneste på Egebækhus, Egebækhus Plejehjem,
Egebækvej 159, 2850 Nærum. ML
Søndag den 30. august kl. 14.00*
13. søndag efter Trinitatis
Borup Kirke, Hovedgaden 47,
4140 Borup. ML
Efter gudstjenesten
er der sommerbagningskonkurrence
og foredrag –
Se også interview
med Tommy C.
Andersen på s. 8.

Maribo Domkirke.
Søndag den 27. september kl. 14.00
17. søndag efter Trinitatis tsk
Maribo Domkirke, ML
Adresse: Kirkestræde 6, 4930 Maribo
OKTOBER
Søndag den 11. oktober kl. 7.45 *
19. søndag efter Trinitatis
Fællesgudstjeneste med Syddanmarks Døvemenighed i Kerteminde
på Fyn.
Se pris, program og tilmeldingsfrist
på side 8.
Torsdag den 22. oktober kl. 10.00
Plejehjemsgudstjeneste på Egebækhus, Egebækvej 159, 2850 Nærum
Lørdag den 24. oktober kl. 13.00*
Dagen før 21. søndag efter Trinitatis
Jakobskirken, ML
Astersvej 3, 4100 Roskilde
Efter gudstjenesten afholder Næstved Døveforening banko.

Næstved Døveforenings bestyrelse.
Søndag den 13. december kl. 14.00*
3. søndag i advent.
Advents- og julegudstjeneste i Klosterkirken i Nykøbing Falster, ML
Kirkepladsen 1, 4800 Nykøbing Falster.
Efter gudstjenesten er der julehygge
og mini-banko i menighedslokalet.
Alle billeder kan desværre ikke
være i Effata. Se derfor facebook:
mlbw@km.dk
Hvis du vil se en papirkopi, så
send en sms til ML på mobiltlf.
30 222 199 og aftal nærmere.
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Interview med Tommy Christian Andersen
i anledning af hans foredrag efter gudstjenesten den 30. august i Borup Kirke
Du er født i Lime på Djursland, og opvokset i Lime og Nyborg. Hvor har du gået i skole?
Tommy: Jeg har gået i skole, både
barneskole og efterskole i Nyborg
1951-1961.
Du er uddannet social pædagog og
pølsemager, hvor arbejdede du?
Tommy: Først på slagteri i Randers
senere i Aarhus og så på fritidshjemmet "Fuglebakken" og til sidst
som skolelærer på Møllevangsskolen, Aarhus.
Hvad laver du i din fritid?
Tommy: Spiller golf, meget – leder
for Tirsdagsklubben – golfleder hos
Døves idrætsforening ”Aros” – æl-

GUDSTJENESTE
I DOMKIRKEN I
HELSINGØR

Søndag den 20. sept. kl. 14.00:
Gudstjeneste og foredrag!

Efter gudstjenesten holder døvepræst Irene Schjødt et foredrag
om heksejagt i Danmark, og
viser bl.a. store fotos af middelalderlige kalkmalerier.

Irene Schjødt.

dreudvalg hos DDI.
Du er i dag 70 år gammel, har 3
voksne børn og 7 børnebørn og bor
sammen med din kæreste gennem
20 år, du har prøvet mange ting, er
meget aktiv, også som foredragsholder, og du kommer til Borup
den 30. august og holder foredrag.
Hvad handler dine foredrag om,
hvad er budskabet?
Tommy: Der er mange forskellige
emner ex. ”Hvordan er det at være
døv som jeg”. Jeg kommer ofte som
gæstelærer på mange folkeskoler. Foredragene handler mest om
dét at være døv og være ligeværdig med hørende. Mit budskab er:

Døve kan godt!!!!
Tak til dig, Tommy, for det gode interview, vi glæder os meget til at se
dig i Borup, hvor vi begynder med
gudstjeneste kl. 14.00 og efterfølgende har en lille kage-konkurrence og dit spændende foredrag.
Tommy C. Andersen og kæresten.

FÆLLESGUDSTJENESTE
I SKT. LAURENTII KIRKE
I KERTEMINDE PÅ FYN

Søndag den 11. oktober fejrer Døvemenigheden
Syddanmark og Døvemenigheden Øst for Storebælt fællesgudstjeneste.
I år er det Sankt Laurentii Kirke, Langegade 4, 5300 Kerteminde.

Kl. 07.45: DGI-byen i København
Kl. 10.00: Gudstjeneste i Sankt Laurentii Kirke, Langgade 4, Kerteminde
Kl. 11.30: Frokost på Restaurant Marinaen
Kl. 14.00: Museumsbesøg med tolket intro
Tilmeldingen
Kl. 15.00: Kaffe og kage på Restaurant Marinaen
er bindende
!
Kl. 16.30: Afgang mod DGI-byen i København
Pris: 200,00 kr. pr. deltager. Indbetal via bank - få konto af ML
Tilmeldingsfrist: Den 29. september hos ML på mlbw@km.dk
eller sms 30 222 199. Husk at anføre navn på alle du betaler for!
Der udbetales rejsepenge efter gældende regler, men ikke broafgift!

Konfirmation i Benløse Kirke
den 9. maj 2015
Tillykke til konfirmanderne fra Byskovskolen
i Benløse. Vi er stolte af jer og ønsker jer alt det
bedste i fremtiden.
Døvepræst Marie-Louise Bork Winther, sognepræst
Majbritt Breinholt Christensen.
På stolerækken ses fra venstre: Mike Bo Christensen,
Katrine Marie Lykke Andersen, Julie Hartvigsen,
Simon Engell Heger Henrichsen.
Bagved står: Phillip Møller Foldal, Sune Schantz,
Oliver Tom Wictor Valet, Magnus Hytholm Strand,
Teddy Ohrberg og Daniel Lundgaard Graversen.
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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)
JULI
Søndag den 5. juli kl. 14.00
Christianskirken, Ringgade 102, Sønderborg, CE. Kaffe i Sognegård. Foredrag ved
Christina om hendes tur til Rom.
Gratis bus fra Ulleruphus kl.12.15.
Onsdag 29. juli kl. 10.30
Kirkesalen Ulleruphus, Lumbyesvej 28,
7000 Fredericia.
Gudstjeneste ved hørende præst + tolk.
For beboerne på plejeafdelingen.
AUGUST
Søndag 23. august kl. 14.00
Sct Nicolai, Algade 1, 5500 Middelfart. CE.
Kaffe i sognehuset. Kl 16.00 Naturcenter
Hindsgavl, Galsklintvej 2, 6500 Middelfart.
Ons 26. august kl. 14.30
Kirkesalen Ulleruphus, Lumbyesvej 28,
7000 Fredericia. UT.
Gudstjeneste for alle – også udefra.
Foredrag ved Ulrich Thiim om Stephen
King og hans bøger.

Søndag 13. september kl. 10.30
Sommerudflugt Fåborg.
Gudstjeneste kl. 10.00 Fåborg kirke,
Klostergade 40, 5600 Fåborg. CE & UT.
Frokost og kaffe på Skovlyst, Odensevej
169, 5600 Fåborg.
Udflugt til Faaborg Museum, Grønnegade
75, 5600 Fåborg.
Se omtale og busliste.
HUSK tilmelding via sms/e-mail og betaling via netbank.
Ons 23. september kl. 10.30
Kirkesalen Ulleruphus, Lumbyesvej 28,
7000 Fredericia.
Gudstjeneste ved hørende præst + tolk.
For beboerne på plejeafdelingen.
OKTOBER
Søndag 4. oktober kl. 14.00
Hovborg kirke, Grønagervej 7,
6682 Hovborg. CE.
Hovborg kro, Holmeåvej 2, 6682 Hovborg.
Gratis bus fra Ulleruphus kl. 12.45
Søndag 11. oktober kl. 10.30
Fællesgudstjeneste med Øst
Skt. Laurenti kirke, Langegade 4,
5300 Kerteminde.
CE & UT.
Frokost og kaffe på Restaurant Marinaen,
Marinavejen 12, 5300 Kerteminde.
Udflugt Johannes Larsen Museum,
Møllebakken 14, 5300 Kerteminde.
Se omtale og buslister.
HUSK tilmelding via sms/e-mail og betaling via netbank.
Søndag 18. oktober kl. 14.00
Herslev kirke, Herslev kirkevej 2,
7000 Fredericia. CE.
Kaffe og foredrag i sognehuset ved Sygehuspræst Sara Maigaard Flokiou.
Lørdag 24 oktober kl. 14.00
Hannerup kirke, Prangervej 114,
7000 Fredericia. CE & UT.
INDSKRIVNINGSGUDSTJENESTE
FOR KONFIRMANDER OG DERES
FORÆLDRE.
Efterfølgende kaffe i sognelokalet.
Onsdag 28. oktober kl. 14.30
Kirkesalen Ulleruphus, Lumbyesvej 28,
7000 Fredericia. UT.
Gudstjeneste for alle – også udefra.
Foredrag om nordisk døvepræstekonvent
i Finland 2015 ved Ulrich Thiim.

Lørdag 31. oktober kl. 13.00
Halloween familiegudstjeneste CE & UT.
Ølsted Kirke, Ny Kirkevej 22, Ølsted, 8723
Løsning.
(Gudstjeneste på TegnSprog uden stemme).
Halloween i Sognegården, Ny Kirkevej 14,
Løsning.
NOVEMBER
Søndag 1. nov. ALLE HELGEN kl. 13:00!!
Hans Tausens kirke, Rugårdsvej 62,
5000 Odense. CE.
Kaffe og banko i døvehuset. CE kl 13.00.
Søndag 8. november kl. 14.00
Stepping kirke, Langforte 4,
6070 Christiansfeld. UT.
Kaffe ved Trekløver hallen, Søndre Allé 30,
Stepping, 6070 Christiansfeld. Foredrag
Lone Kofod Jensen om Kirkens korshær.
Onsdag 25. november kl 10.30
Kirkesalen Ulleruphus, Lumbyesvej 28,
7000 Fredericia.
Gudstjeneste ved hørende præst + tolk.
For beboerne på plejeafdelingen.
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.
Søndag 29. nov. 1. s. advent kl. 13:00!!
Michaelis Kirke, Jyllandsgade 8,
7000 Fredericia. CE.
Efterfølgende Banko i Døvehuset.
DECEMBER
Lørdag 5. december kl 14.00
Hans Tausens kirke, Rugårdsvej 62,
5000 Odens. UT.
Juletræsfest i Døvehuset efterfølgende.

Søndag den 6. december kl. 13.00
Urlev Kirke, Kirkebuen 9, Ørum, 8721
Daugård
Jule-børnegudstjeneste ved Christina
Ebbesen og Ulrich Thiim.
Se omtale.

Fremover vil betaling til udflugter
kræve bankoverførsel. **

** 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.
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Set & Sket
Gudstjeneste
og foredrag med biskoppen
15. marts

Biskop Marianne Christiansen stod for gudstjenesten med tolk. En
af bibelteksterne blev
læst op på tegnsprog af
Oddvör og oversat til
talt dansk af tolkene for
den hørende menighed.
Efter gudstjenesten var
der kaffebord og entusiastisk foredrag om H.
C. Andersen.

19. april

Rødtop og H. C. Andersen
Rødtop vidste virkelig meget om H. C. Andersen,
selvom det først var lidt senere i livet, han stiftede
bekendtskab med vores store danske digter.
Rødtop kunne
med sit kropssprog
og tegnsprog
betage alle, ligesom
H. C. Andersen
gjorde med sine
eventyr.

25. april

fælles gudstjeneste
med Midt-Nord

Vi havde en dejlig dag i Århus, hvor selskabet, maden
og oplevelserne var mindeværdige. Tak til Irene og
Erik, der havde arrangeret turen for os i år.
3. maj

10. maj

Den længste udrykning

DÅB

Efter gudstjenesten i Nordborg kirke var
der boller og lagkage, og Jørn Lehmann
fortalte med tolk om hans tur til Serbien og
Bosnien for at aflevere en gammel brandbil, som med nød og næppe
klarede turen. Som politiker var det interessant for Jørn at se, hvordan
alle implicerede parter i en gammel krig, lod til at være lige skyldige i
de store konflikter.

Lille
Karlo Theis
Riis Sørensen
blev døbt i
Sejling kirke.

25. maj

7. Juni

frilufts-gudstjeneste
på Kastellet i Fredericia

OM Otto Frello

Pinsesolen skinnede over hørende og døve
deltagere ved gudstjenesten med temaet
”må vi sanse, må vi danse”.
Og alle fik rørt sig under prædikenen.
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foredrag
Lene holdt et spændende foredrag
om Otto Frello og hans malerier.
Der lå en opfordring til at se hans
billeder på Varde Museum.

Sæt
Sæt

✗ ii kalenderen
kalenderen

5. juli - kirker og
det gamle Rom

23. august - naturvandring på Hindsgavl
Efter gudstjeneste og en
lille times kaffebord i
Middelfart kører vi til
Hindsgavl Naturcenter
kl. 16.00. Her vil vi ligesom sidste år (men forhåbentlig uden regn) blive
natur-vejledt. Måske ser
vi igen den hvide hjort.

Christina fortæller
om og viser billeder fra sin tur til
Rom.
Det kommer både
til at handle om
fantastiske kirker
og om det gamle
Rom.
Gratis bus fra
Ulleruphus kl. 12.15.

Husk gode gå-sko.

26. august - foredrag på Ulleruphus
Efter gudstjenesterne vil der være foredrag ved Ulrich Thiim, der fortæller
om sin ynglings forfatter, Stephen King.
Han er kendt for sine gyser-historie. Men i hans fortællinger bliver der givet
et syn på livet og verden, som giver noget at tænke over.

13. september
BUS 1		
8.15
9.00
10.15
10.30
11.30
14.00

- sommerudflugt til Fåborg
BUS 2

UnoX tanken i Vejen
08.30 Nyborg, Sofiegården
Ulleruphus, Fredericia
09.15 Odense, Dannebrogsgade
Ankomst ved Fåborg kirke
10.15 Ankomst ved Fåborg kirke
Gudstjeneste
Frokost på Skovlyst, Odensevej 169, 5600 Fåborg
Besøg på Fåborg Museum for fynsk malerkunst,
Grønnegade 75, 5600 Fåborg
16.00 Kaffebord på Skovlyst, Odensevej 169, 5600 Fåborg
17.00 (ca.) Busserne kører hjemad
Pris 200 kr. pr. person inkl. bus, frokost, en øl eller sodavand,
kaffebord og entré på museum.

Tilmeldingsfrist torsdag den 3. september til

Ulrich Thiim. E-mail: ulth@km.dk eller SMS: 29 91 65 45.
Tilmeldingen er bindende – ingen penge retur, hvis du ikke kommer.
Husk at oplyse, hvis du har sukkersyge.
VIGTIGT: Indbetaling skal ske via netbank!
Reg.nr.: 3420 Konto nr. 11611397
HUSK I ”KOMMENTAR-FELTET” AT SKRIVE: FULDE NAVN
PÅ ALLE DU BETALER FOR.
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Sæt
11. oktober PROGRAM
8.30
10.00 - 11.00
11.30 - 13.30
14.00 - 15.00
15.00 - 16.30

✗ i kalenderen

fællesgudstjeneste med ØST

Gratis bus fra Ulleruphus direkte til Kerteminde
Gudstjeneste i Sct. Laurenti Kirke
Frokost på Restaurant Marinaen, Marinavejen 12
Efter fælles intro med tolk, går vi selv rundt og ser
på kunst på Johannes Larsens museum,
Møllegade 14 (400 m fra restauranten)
Kaffe på Restaurant Marinaen

Sidste frist for tilmelding er tirsdag den 29. september til Christina. E-mail: ceb@km.dk eller SMS:
29 87 57 58. – Husk at oplyse, hvis du har sukkersyge.
Tilmeldingen er bindende: Ingen penge tilbage, hvis du ikke kommer.
Pris 200 kr. alt inkl. med frokost med én øl/vand, entré på museum
og kaffebord (ønsker man vin eller mere end én genstand, køber
man selv i baren).
VIGTIGT:

Indbetaling skal ske via netbank
på Reg.nr.: 3420 Kontonr. 11611397.
Husk i ”kommentar-feltet” at skrive:
Fulde navn på ALLE du betaler for.

18. oktober

sygehuspræst i Herslev
Efter gudstjenesten får vi kaffe
i sognegården, og her vil stedets præst fortælle om, hvordan hun ud over at være sognepræst i Herslev også er sygehus-præst.
Vi skal med tolk høre om hendes arbejde.

28. oktober

foredrag på Ulleruphus
Efter gudstjenesten vil Ulrich
holde foredrag om sin tur
til Nordisk døve-kirkekonference i Finland.
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24. oktober

Konfirmand-indskrivning
I år skal vi have 3 konfirmander på Fredericia skolen.
Zacharias Gesberg Schwartz – Denis Hansen og – Jakob Andreasen.
Vi holder gudstjeneste i Hannerup sammen med
konfirmanderne lørdag den 24. oktober kl. 14.00.
Efter gudstjenesten er der kaffebord, og forældrene
får mulighed for at planlægge blå mandag.

Sæt

✗ i kalenderen

Halloween

Allehelgen og lystænding

Vi holder Halloween gudstjeneste i Ølsted Kirke, lørdag den
31. oktober kl. 13.00. Bagefter er
der uhyggelige kager i sognegården for alle udklædte børn.
Her skal vi skære i græskar.

Traditionen
tro holder
vi en tidlig
gudstjeneste i Hans
Tausens
kirke allerede kl. 13.00. Her tænder vi lys for
de døde og dem, vi savner.
Bagefter er der banko i døvehuset.

31. oktober kl. 13.00

1. november kl. 13.00

Kirkens korshær

8. november
Efter gudstjenesten i Stepping
kirke, vil Lone Kofod Jensen holde et foredrag om kirkens korshær.

Julehygge og 1. søndag i advent

Lørdag den 28. november er der julehygge med æbleskiver, juleklip og
pyntning af juletræ i Tegnsprogshuset i Fredericia.
Christina fortæller julehistorie med billeder og måske kommer julemanden.
Vi starter i Tegnsprogshuset kl. 13.00.
Søndag den 29. november er der adventsgudstjeneste i Sct. Michaelis
kirke.
Derefter kan man sagtens nå at få en god plads til banko i Tegnsprogshuset.
Vi starter i Sct. Michaelis kirke kl. 13.00.

Vi har ikke haft jule-klip i Fredericia
siden Christina var langhåret.
Hip Hurra for gamle traditioner.

Julegudstjenester og juletræsfester
Lørdag den 28. november kl. 13.00 – Tegnsprogshuset i Fredericia
Jule-klip, pyntning af juletræ, æbleskiver, julehistorie med billeder
og måske julemanden.
Søndag den 29. november kl. 13.00 – Sct. Michaelis kirke i Fredericia
Adventsgudstjeneste i kirken, med efterfølgende jule-banko i Tegnsprogshuset.
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, Daugård
Kort julegudstjeneste og juletræsfest på Castberggård med julegodter, juleklip og besøg af julemanden.
Tilmelding senest 15. november til "Familiehjørnets" gruppe på facebook eller til rikkeseidelin@gmail.com
Lørdag den 12. december kl. 14.00 – Bov Kirke
Julegudstjeneste og juletræsfest i sognehuset med julegodter og
besøg af julemanden.
Søndag den 13. december kl. 14.00 – Vor Frelsers Kirke i Esbjerg
Juletræsfest og æbleskiver og besøg af julemanden i sognegården.
Torsdag den 24. december kl. 15.00 – Ulleruphus i Fredericia
Julegudstjeneste.

17. januar -

nytårskur med kransekage

Vi fortsætter traditionen med tidlig gudstjeneste kl. 12.30, smør selv frokostbord,
sodavand/øl og kransekage til kaffen. Tilmelding til Christina senest fredag den 15. januar.
E-mail: ceb@km.dk eller SMS: 29 87 57 58 – Pris 50 kr. som indbetales via netbank.
Reg.nr.: 3420 Konto-nr. 11611397. Husk at skrive fulde navn for alle, du betaler for.
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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)
AUGUST
Søndag den 2. august kl. 14.00
Skanderup Kirke, Kirkebakken 10,
8660 Skanderborg, IS.
Kaffebord på Restaurant Vestermølle,
Oddervej 80, Skanderborg.
Pris: 30 kroner.
NB! Tilmeldingsfrist til kaffebordet:
26. juli. Tilmelding til IS.
Søndag den 16. august kl. 14.00
Hans Egedes Kirke, Grønlands Torv,
9210 Aalborg, EL
Kaffe i kirkens lokaler.
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Søndag den 23. august kl. 14.00
Bistrupkirken, Ringvejen 7, 9800 Hjørring, EL. Kaffe i kirkens lokaler.
Søndag den 30. august kl. 14.00
Sct. Johannes Kirke, Fredhøj Alle 1, 7400
Herning, Christina Ebbesen. Kaffebord i
Døvehuset, Gl. Skolevej 29, Herning.
Foredrag ved Christina Ebbesen.
Se omtale.
SEPTEMBER
Søndag den 13. september kl. 14.00
Søndermarkskirken, Koldingvej 79, 8800
Viborg, Marie-Louise Bork Winther
Efter gudstjenesten holder døveforeningen Midt-Vest bankospil i kirkens
lokaler.
Søndag den 20. september kl. 14.00
Langenæskirken, Kirkedammen 2,
8000 Aarhus C, EL. Kaffe i kirkens lokaler. Foredrag ved Evan Kallermann.
Se omtale.
OKTOBER
Søndag d. 4. oktober kl. 14.00
Mariehøj Kirke, Almindsøvej 6,
8600 Silkeborg, IS
Kaffebord i Kirkens lokaler.
Foredrag ved Irene Schjødt. Se omtale.
Tirsdag den 6. oktober kl. 10.00
Plejehjemmet "Malik", Umanakvej 1,
9210 Aalborg SØ. Vi begynder med
kaffen kl. 10.00 i "Oasen" i kælderen.
Kl. 10.30 er der en kort gudstjeneste
uden altergang. Alle er velkomne.
Søndag den 11. oktober kl. 14.00
Hans Egedes Kirke, Grønlands Torv,
Aalborg, EL. Kaffe i Døves Kulturcenter
og bankospil til fordel for Feriehytten.
Søndag den 18. oktober kl. 13.00
Sct. Johannes Kirke, Fredhøj Alle 1, 7400
Herning, IS. Kaffe og banko i Døvehuset, Gl. Skolevej 29 A, Herning.
Arrangeres af Midtjysk Døveforening.
Søndag den 25. oktober kl. 14.00
Fjerritslev Kirke, Borups Alle 7,
9690 Fjerritslev, EL. Kaffe i kirkens lokaler.

Lørdag den 31. oktober kl. 13.00
Ølsted Kirke, Ny Kirkevej 22 Ølsted,
8723 Løsning
Halloween-børnegudstjeneste ved Christina Ebbesen og Ulrich Thiim.
Se omtale.
NOVEMBER
Søndag den 1. november kl. 13.00
Allehelgen
Sct. Johannes Kirke, Boulevarden 7B,
7100 Vejle, IS
Kaffe og banko i Spinderihallerne, Spinderigade 11B, Vejle.
Arrangeres af Vejle Døveforening.
Søndag den 8. november kl. 14.00
Langenæskirken, Kirkedammen 2, 8000
Aarhus C, IS.
Kaffe i kirkens lokaler.
Foredrag ved Tom Kjær. Se omtale.
Søndag den 8. november kl. 14.00
Hans Egedes Kirke, Grønlands Torv,
Aalborg, EL
Kaffe og banko i Døves Kulturcenter.
Arrangør: Aalborg Tegnsprogsforening.
Søndag den 15. november kl. 14.00
Torsted Kirke, Ørnstrupvej 23, 8700
Horsens, IS
Kaffe og banko i Torsted Sognehus.
Arrangeres af Horsens Døveforening.
Søndag den 29. november kl. 14.00
Bistrupkirken, Ringvejen 7, 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
Kaffe, gløgg og julebanko i kirkens lokaler.
Arrangeres af Aarhus Døveforening.
Søndag den 6. december kl. 13.00
Urlev Kirke, Kirkebuen 9, Ørum,
8721 Daugård
Jule-børnegudstjeneste ved Christina
Ebbesen og Ulrich Thiim.
Se omtale.

Torsdagscafe 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 20. august, 3. september, 1. og 15. oktober,
12. og 26. november og den 17. december.

Føler du dig ensom?
Det er du ikke alene om!

Højskoleformiddage:
Den 17. september. Emne: ”Ensomhed”. Oplæg ved
Irene Schjødt, derefter samtale.
Den 29. oktober. Emne: Døvepræst Christina Ebbesen
fortæller om sine bibelske billeder .
Den 3. december. Emne: ”Tyst jul” ved Bodil Sørensen.
(NB: Måske finder vi på nye emner undervejs! Hold
øje med Midt- og Nordjyllands Døvemenigheds hjemmeside eller Facebook-side eller spørg Irene Schjødt.)
Alle er velkomne – kaffe, the og småkager er gratis!

Christinas tegning af
Mattæusevangeliet 13

Bodil Sørensen fortæller

Christina Ebbesen
fortæller om ”skjulte sprog”
Døvepræst Christina Ebbesen fra Sydjylland-Fyn
holder gudstjeneste i Sct. Johannes Kirke
søndag den 30. august kl. 14.00.
Efter gudstjenesten er der kaffebord i Døvehuset, og
Christina fortæller om nogle af verdens ”skjulte sprog”.
Det kræver en ekstra fin kjole!
Billedet er fra Christinas besøg i Hjørring i foråret.

Evan Kallermann og
Døves Kulturdag
Lørdag den 19. september fejres Døves Kulturdag på Castberggård.
I den anledning kommer Evan Kallermann på besøg i Langenæskirken
søndag den 20. september.
Erik Lundager holder gudstjeneste kl. 14.00, og derefter fortæller Evan
Kallermann om spændende døve mennesker, han har mødt på sine rejser.
Evan er en rigtig dygtig fortæller, så kom og vær med til en underholdende eftermiddag.
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Da præsten var menighedens ”Far”
Søndag den 4. oktober
holder vi gudstjeneste i Mariehøj Kirke i Silkeborg kl. 14.00.
Bagefter fortæller Irene Schjødt om sognepræster og deres funktion
på landet i Danmark i 1600-1700-tallet. Der er både livlige, sjove og
tragiske historier.
Det var ikke altid nemt at være præst. Han skulle være ”hyrden”, og
menigheden var den ”flok”, han skulle passe på. Men ofte syntes menigheden, at den sagtens kunne passe på sig selv, og præsten kunne
rende og hoppe.
Men det var heller ikke altid nemt at være menighed. For eksempel:
en kirkegænger, der levede dengang, sagde, at han havde oplevet flere præster prædike så kedeligt, at ”menigheden ønskede, de hverken
havde øjne eller ører”!
Billedet forestiller Clemens Jessen, der var præst i Kverndrup på Fyn fra
1715 til 1761.

Tom Kjær fortæller om skam
Søndag den 8. november
er der gudstjeneste i Langenæskirken i Aarhus kl. 14.00.
Bagefter holder hospitalspræst Tom Kjær foredraget ”Livet lige nu –
om skam i det senmoderne samfund”.
Han skriver: ”I det senmoderne samfund skal vi nå mest muligt i vores korte liv. Det handler om at få succes, blive til noget og høre til de
bedste i landet eller verden. Vi skal vælge det rigtige og bærer ofte det
fulde ansvar for vores valg. Den, der ikke magter det, sakker bagud i
kapløbet om at komme først.
Mange skammer sig over ikke at slå til, ikke have succes eller ikke
være sunde og slanke. Der stilles (alt for) store krav til livet, og så følger der tit skam med. I fællesskab kan vi hjælpe hinanden til at gøre
oprør mod de himmelstræbende idealer og den onde skam”.

Tom Kjær

Børnegudstjenester
De to døvepræster fra Sydjylland-Fyn, Christina Ebbesen og Ulrich Thiim, kommer på besøg og
holder børnegudstjenester her i Midt- og Nordjylland.

Lørdag den 31. oktober kl. 13.00 er der Halloween-gudstjeneste i Ølsted Kirke syd for Horsens.
Alle børn og barnlige sjæle bedes komme i deres allermest uhyggelige udklædning. Efter gudstjenesten er der hygge i sognegården, Nykirkevej 14, hvor man både kan skære græskarlygter og
spise kage!

Søndag den 6. december kl. 13.00 er der julegudstjeneste i Urlev Kirke med Bibel-drama. Derefter
er der julehygge på Castberggård ved siden af kirken. Der pyntes juletræ, serveres julegodter – og
måske kommer julemanden på besøg. Tilmelding senest 15. november til "Familiehjørnets" gruppe
på facebook eller til rikkeseidelin@gmail.com
Begge gudstjenester er korte og meget børnevenlige. De holdes på dansk tegnsprog/
uden stemme. Alle er velkomne!
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Gudstjeneste og banko!
Vidste du det om banko?

Banko er italiensk og betyder ”Bank”. Banko blev opfundet i 1530 i Italien
– men dengang mindede det mere om vore dages lotteri. I 1800-tallet blev
banko brugt i skoler rundt omkring i Europa for at hjælpe børnene til at lære
historie, matematik og stavning. Banko, som vi kender det i dag, stammer
fra 1930’ernes USA.
Nogle forskere siger, at man udvikler og træner sin hjerne, når man spiller
banko. Det er sundt. Det er gudstjenester også. Så af sted med dig – der er
masser af gudstjeneste- OG bankotilbud i løbet af efteråret!
Du kan komme til gudstjeneste og banko i
Aalborg den 11. oktober og den 8. november,
Viborg den 13. september, Herning den 18. oktober,
Vejle den 1. november, Horsens den 15. november,
Hjørring den 29. november, Skive den 5. december og
Aarhus den 6. december.
Og så støtter du de lokale døveforeninger samtidig.
God fornøjelse!

Fællesmøde i Horsens 30. - 31. maj
De tre døvemenigheder holdt
fælles menighedsrådsmøde på
Jørgensens Hotel midt i Horsens den 30.-31. maj.

Det vigtigste var selvfølgelig
selve mødet, men der var også
tid til god mad og hyggeligt
samvær.
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Fællesgudstjenesten i april
Lørdag den 25. april deltog 128 personer i den fælles gudstjeneste for Midt- og Nordjyllands Døvemenighed og
Sydjylland-Fyns Døvemenighed.
Vi startede med gudstjeneste i Vor Frue Kirke i Aarhus, og efter frokost på Hotel Marselis tog vi ud det nye, flotte
Moesgaard Museum.
Her er nogle billeder fra dagen.
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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
Vestmanna: Fyrsta gudstænastan
eftir
summarsteðgin
verður
í
Vestmanna kirkju 6. september kl.
11 við altargongd og innsavnan til
deyvameinigheitina.
Klaksvík: Deyvagudstænasta verður
í Christianskirkjuni sunnudagin 25.
Oktober kl. 11 við altargongd og
innasvnan til deyvameinigheitina.
Tórshavn: Jólagudstænastan verður
sum vanligt hildin í samband við
jólahaldið hjá deyvafelagnum., Nærri
lýsing kemur tá avgerð er tikin um,
nær tað verður.

Leggi frá mær sum deyvaprestur

Eftir at hava havt hesa tænastu í 22 ár,
havi eg tikið ta avgerð, at siga meg frá
sum deyvaprestur frá nýggjárinum at
rokna.

Hetta hongur m. a. saman við, at eg
í summar fari um tey 60, og havi eg
tí hug at minka um arbeiðsbyrðina.
Árini siga frá, at alt fellur ikki longur
líka lætt, sum tað áður hevur gjørt.
Ikki tí tænastan sum deyvaprestur
hevur aldri kenst tyngjandi, men
heldur sum ein stór gleði, tí ein altíð
hevur møtt vælvild og takksemi frá
tykkum, og frá teimum prestum
og kirkjuliðum, har vit hava havt
gudstænastur.
Hvussu henda tænastan kemur at
verða skipað framyvir veit eg ikki.
Men vónandi verður málið tikið upp
við deyvafelagið, og verður funnið
fram til eina skipan, sum allir partar
kunnu vera nøgdir við.

Eivind farin

Eftir at hava
verið sjúkur í
minni enn eitt ár,
andaðist Eivind
Nielsen
á
Landssjúkrahúsinum tann
12. apríl, bert 59 ára gamal.
Hann fór til gravar úr Vesturkirkjuni
tann 17. apríl.
Um tað tíðina, Eivind skuldi byrja
í skúlanum, varð undirvísing fyri
deyvum skipað í Føroyum, og var
hann sostatt
millum tey fyrstu

Dansk sammendrag
Gudstjenester

Første døvegudstjeneste efter sommerferien bliver i Vestmanna kirke den 6. september.
25. oktober bliver der døvegudstjeneste i Klaksvik.
Og som det har været før, bliver julegudstjenesten en del af
døveforeningens julefejring.

Stopper som døvepræst

Efter en tids overvejelser, har jeg besluttet at stoppe som
døvepræst ved årets udgang, efter 22 års tjeneste.
Årsagen er først og fremmest, at jeg bliver 60 år, og ønsker
derfor at skære ned på det, som er udover tjenesten som
sognepræst.
Tjenesten som døvepræst har jeg aldrig oplevet som en
byrde, men som en stor glæde, da jeg altid er blevet mødt
med velvilje, både af de døve og af præster og menigheder,
når vi har haft vores gudstjenester.

deyvu børnini, sum ikki noyddust til
Danmarkar at ganga í skúla.
Eftir lokna skúlagongd fór Eivind til
sjós. Tey nógvu seinnu árini sigldi
hann við trolarum hjá Kjølbro.
Tað gjørdi hann, inntil hann í fjør
heyst fór í land sjúkur.
Eivind var ein góður og trúgvur vinur
og stuðul, bæði í deyvafelagnum og
í deyvahúsinum, har hann altíð tók
hond í og hjálpti til, tá tørvur var á tí.
Hann var ógvuliga sosialur og dámdi
væl at vera saman við fólki, og var ofta
við til ymiskar kappingar. Ofta tók
hann aðrar við sær.
Hann hevði sínar meiningar og kundi
gera vart við seg, men tú visti altíð,
hvar tú hevði hann. Og tað, sum farið
var, var farið.
Tá hann var heima og tað bar honum
til, var hann eisini ógvuliga trúfastur
at møta upp til deyvagudstænasturnar
og onnur tiltøk.
Hann kemur at verða saknaður av
nógvum. Bæði millum tey deyvu, men
mest av sínum kæru, sum hann var
ógvuliga góður við og trúgvur ímóti.
Hann verður saknaður av móðurini
sum hann var nær knýttur at, og sum
hann trúliga vitjaði, eftir at hon var
komin á Tjarnagarð. Men mest verður
hann saknaður av Sannu, sum hann
var saman við í yvir 20 ár.
Harrin troysti og styrki tykkum øll.
Við virðing og takksemi lýsa vit frið
yvir minni um Eivind.

Jeg ved ikke, hvordan tjenesten kommer til at blive tilrettelagt fremover. Men jeg håber, der findes en fremtidig ordning, som både de døve og kirken kan være tilfreds med.

Mindeord om Eivind

12. april døde Eivind Nielsen. Eivind var sømand hele sit
voksne liv. Sidste efterår kom han syg i land, og sygdommen viste sig at være så alvorlig, at der kun gik et halvt år,
til alt var slut.
Når Eivind var i land, var han aktivt med i døveforeningen og døvehuset. Han var meget social, også i andre sammenhænge, og havde ofte døve med sig, når han deltog i
arrangementer udenfor døveforeningen.
Han var altid med til døvegudstjenesterne og andre tiltag,
hvis han var hjemme.
Han vil blive savnet af mange. Mest af sin nærmeste familie, som han var meget trofast og god imod.
Med respekt og taknemlighed lyser vi fred over mindet om
Eivind Nielsen.
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Sommeraften

Af Benny Andersen

To træer hvisker fortroligt sammen
bagest i haven
lange skyggefloder løber gennem græsset
men det varer længe før solen helt går ned

Fra tv-antennen på taget
holder solsorten et glimrende foredrag
man behøver ikke være ekspert i solsortsk
for at fatte hvad det går ud på
nemlig at dagen i dag

Din hånd i min

har været endnu bedre end gårsdagen

og solen stråler af glæde

men morgendagen vil simpelthen

som et lille barn der har fået lov

slå alle rekorder

til at være længere oppe.
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