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Ansvarshavende redaktører
I samarbejde med de enkelte menighedsråd redigeres dette nr. af flg.:
Side 1 og 20: Lise Lotte Kjær
Side 2-6: Lise Lotte Kjær
Side 7-8: Marie-Louise Bork
Winther

Side 9-13: Christina Ebbesen og
Ulrich Thiim
Side 14-18: Irene Schjødt
Side 19: Ulrich Thiim

Det bemærkes, at den enkelte
navngivne skribent er ansvarlig for
egne indlæg i bladet.

Forsiden: Melissa Harman, elev på
Langelinjeskolen.

Døves Kirke har fødselsdag den 18. december, og i år bliver kirken 113 år.
Den er godt brugt og er også lidt slidt.
En dag i december sidste år opdagede vi, at der var kommet revner i murene
i et rum. Fundamentet var skredet og blevet usikkert.
Det betød, at gulvet skulle tages af, og der skulle graves dybt ned i jorden, så
murene kunne støttes og stives af. Der blev gravet en hel meter ned.
Og nu blev vi overraskede: Helt dernede i dybet i udgravningen lå der under
træ og cement og støv 2 kæmpestore stykker gammelt papir. Vi tænkte, at det
måske var et skattekort. Eller et brev med en hemmelig besked. Et levn fra
gamle dage.
Forsigtigt foldede vi det ud og spærrede virkeligt øjnene op, for hvad så vi
der?
Det var selve JULEEVANGELIET skrevet i hånden med vældigt store bogstaver. Prøv at se på dette blads bagside. Mon det var brugt til konfirmand
undervisning eller ved en julegudstjeneste?
Det lå i hvert fald dér, skjult i grunden under Døves Kirke!
De to gamle papirer var som dyrebar gave, en sandfærdig historie, som fortæller os om juleevangeliets betydning for os mennesker.
Fortællingen om den lille nyfødte er simpelthen det solide fundament, som
vi står på. Helt nede på bunden af livet og helt inde ved kristendommens
inderste kerne er juleevangeliet.
Gud blev menneske i det lille barn Jesus. Gud gik ud af evigheden og ind i
det konkrete liv her på jorden. Han blev sårbar som os. Sådan er han midt i
vores liv. Det er julens budskab.
Gud er i vores øjenhøjde og i øjenkontakt med os. Han taler til os og rører
vores hjerter gennem det lille barn i krybben.
Vi kommer ikke dybere ned. Juleevangeliet er den grund, vi står på. Det er
vores fundament.
Det var derfor en prædiken i sig selv, at disse papirer med julens budskab lå
nede i jorden under Døves Kirke.

Bagsiden: Juleevangeliet, som blev fundet dybt nede under Døves Kirke.

Glædelig jul!

Ekspedition
Henvendelse om abonnement kan
ske til Ulrich Thiim
(se adresse m.m. side 9)
Adresseforandringer
meddeles det stedlige postkontor.
Sats og tryk
PrinfoVejle
Nordkrogen 19, 7300 Jelling
Tlf. 75 87 17 44 · Telefax 75 87 25 75
bf@prinfovejle.dk
Deadline for næste nummer:
Den 26. februar 2018
Døvemenighedernes hjemmeside,
hvor Effata kan læses i PDF-format:
www.dovemenighed.dk
Bidrag til døvemenighederne
kan sendes til:
Døvemenighedernes Kollektdag
Att.: Ellen Nymann Eriksen
Joh. Højrupsvej 32, st.
5800 Nyborg
Giro: 527-5709 eller overføres til
Danske Bank,
reg.nr. 1551 - konto 527 5709
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Livets fundament

Lise Lotte Kjær

Døvemenigheden
Døves Kirke og København
Døves Kirke

Falkonergårdsvej 16
1959 Frederiksberg C
E-mail: hn@km.dk
SMS: 51 44 28 66
Kirkens kontonr.: 2191-5498906860
MobilePay: 50 66 24 66
Kirkekontorets åbningstid:
Mandag, tirsdag og onsdag kl. 9.30-13.30
Torsdag efter aftale.
Indgang fra P-pladsen ved Ågade.
Kirkerummet er åbent fra Ågade tirsdag,
onsdag og torsdag kl. 10-12
Åbent Hus i menighedslokalet hver
onsdag kl. 10-13
Syhold i menighedslokalet hveranden
mandag i lige uger kl. 10-13.

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

Døvepræst

Lise Lotte Kjær, kbf.
Døves Kirke og København
Hjortespringvej 107 – 2730 Herlev
Mobil og SMS: 31 79 99 57
E-mail: llk@km.dk
Træffes i Døves Kirke efter aftale
Mandag fri

Daglig leder, kordegn
og sognemedhjælper

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

Kirketjener

Alyson Araujo – SMS: 52 81 80 70
E-mail: alalb@km.dk
Træffes i Døves Kirke tirsdag-fredag
kl. 9-13. – Mandag fri

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

Foredrag: Se i gudstjenestelisten,
på hjemmesiden og på Facebook

Følg os på
Facebook
"Døves Kirke"

GUDSTJENESTER

Juledag d. 25. december kl. 14.00
Jesu fødselsdag
Juleandagt og hygge, Fælledgården,
Drejøgade 3, København, HNM

NOVEMBER
Torsdag d. 30. november kl. 14.00
Adventsandagt for plejehjemsbeboere.
Fælledgården, Drejøgade 3, HNM
Pakkeleg og socialt samvær

Søndag d. 31. december kl. 15.00 *
Nytårsaftensgudstjeneste
Døves Kirke, København, LL, HNM

(se også tekst-TV side 736, www.doveskirke.
dk og Facebookgruppen Døves Kirke)
Ret til enkelte ændringer forbeholdes

DECEMBER
Søndag d. 3. december kl. 15.00*
1. søndag i advent
Døves Kirke København,
LL m. flere. Familiegudstjeneste med
krybbespil. Se omtale!
Onsdag d. 6. december kl. 10.00
Juleandagt og afslutning kun for Åbent Hus
Døves Kirke, København, HNM
Tilmelding ikke nødvendig,
husk at medbringe en pakke
til pakkeleg (værdi 20 kr.)
Fredag d. 8. december kl. 10.30
Skolejulegudstjeneste for elever på
Geelsgårdsskolen.
Døves Kirke, LL og
HNM.
Onsdag d. 13. december kl. 19.00
Julegudstjeneste for beboerne på CFD.
Oktobervej, Herlev, LL og HNM
Torsdag d. 14. december kl. 9.30
Skolejulegudstjeneste for elever fra
ungdomsafdelingen
på Geelsgårdsskolen.
Døves Kirke, LL og
HNM
Mandag d. 18. december kl. 9.30
Skolejulegudstjeneste for elever på
Langelinjeskolen
Døves Kirke, LL og HNM

2018
JANUAR
Søndag d. 14. januar kl. 14.00
2. søndag efter Helligtrekonger
Døves Kirke,
København, EL
Bankospil
Se omtale!
Torsdag d. 18. januar kl. 14.00
Fælledgården, Drejøgade 3, LL
Andagt og bankospil
FEBRUAR
Torsdag d. 1. februar kl. 19.30
Kyndelmisse-andagt. Flere medvirkende
Se omtale!
Søndag d. 11. februar
kl. 14.00
Fastelavn, Døves Kirke
København,
HNM og LL
Pynt i menighedshuset
ved Gugga
Torsdag d. 15. februar kl. 14.00
Foredrag ved Lise Lotte: Vejen til at
blive præst og om årene som præst
Fælledgården, Drejøgade 3, LL
MARTS
Torsdag d. 15. marts kl. 14.00
Plejehjemsgudstjeneste
Fælledgården, Drejøgade 3, LL
Torsdag d. 29. marts kl. 17.00
Skærtorsdag
Døves Kirke, København, LL
Fælles måltid efter gudstjenesten.
Se omtale!

Søndag d. 24. december kl. 15.00*
Juleaftensgudstjeneste for hele
familien. Døves Kirke,
København, LL, HNM
og Vibe Michelsen

APRIL
Søndag d. 1. april kl. 10.30
Påskedag
Døves Kirke, København, LL
Påskemorgenbord. Se omtale!

Kaffebord efter gudstjeneste 25 kr.

* Gudstjenesten stemmetolkes

Overfør med MobilePay ved indsamling til Nigeria o.a. i Døves Kirke
– og få skattefradrag for dine bidrag. På www.doveskirke.dk kan du se hvordan.
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SØNDAG DEN 3. DECEMBER KL. 15.00

KRYBBESPIL I
DØVES KIRKE

Vi holder en familiejulegudstjeneste, hvor krybbespillet spilles af børnene.
Børn i ALLE aldre kan være med!
Så har I børn eller børnebørn, som har lyst til at være
med, kan I kontakte Heidi, eller læse mere på kirkens
hjemmeside under "Tilmeld dig arrangement".
Herefter er der hygge og samvær,
Ehvor der serveres æbleskiver.
KRYBB
T
E
L
L
I
SP
S
25 kr. pr. voksen. Børn gratis!
TOLKE
E
M
M
STE
Vel mødt alle sammen!

Kunstudstillingen:
"Kreative hænder"
ved elever fra
Langelinjeskolen
i december-januar

Jul og Nytår
i Døves Kirke
Juleaftensdag
søndag den 24. dec.
kl. 15.00:

Julegudstjeneste for alle! Tegne
sager og julegodter til børnene.
Medvirkende: Vibe Michelsen, Heidi og Lise Lotte
Gudstjenesten stemmetolkes

Juledag,
Jesu fødselsdag,
mandag d. 25. december kl. 14.00:

Juleandagt ved Heidi på Fælledgården. Derefter julehygge.
Alle er velkomne!

Nytårsaftensdag,
SØNdag den 31. december
kl. 15.00:

Nytårsgudstjeneste – ”Er der noget,
vi gerne vil gå glip af i det nye år?”
Vi byder det nye år 2018 velkommen
med gudstjeneste og derefter alkoholfri champagne og kransekage.

Udstillingen er åben i forbindelse
med gudstjenester og kirkens
øvrige åbningstider. Velkommen!

søndag d. 14. januar kl. 14.00

Gudstjeneste og bankospil

Efter gudstjenesten, med døvepræst Erik Lundager, er der socialt samvær med bankospil, hvor man kan vinde fine præmier.
Der kan købes 1 plade for 20 kr. eller 3 plader for 50 kr.
Kaffebord: 25 kr.
Tilmelding ikke nødvendig. Alle er velkomne.

Tirsdag den 16. januar kl. 19.00-21.30.

FILMAFTEN i Døves Kirke
Nathalie Hein giver et oplæg til
filmen DU FORSVINDER, som
har fået 5 stjerner.
En af de største udfordringer vi
står overfor i de kommende år er,
at hjerneforskningen vil omskrive vores idé om hvad det vil sige
at være menneske.
DU FORSVINDER er en film om
at miste fodfæste, og sætter fokus
på spørgsmålet om vi har en fri vilje eller er styret af
hjernens kemi.
Deltagelse: 25 kr. for snacks, slik og sodavand
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Torsdag den 1. februar
kl. 16.30-20.00

VINTER-STEMNING

Find ro i kirkens mange rum
– man kan komme og gå, som man vil
Kl. 16.30: Åbning. Herefter fri deltagelse i workshops:
Kreativt hjørne – meditativ farvelægning ved Gugga
Sønnichsen Åndehullet – kom og træk vejret - ved
Marlene Weber Poesi-tolkning af ”Dejlig er jorden”
– ved Ditte Gaarde  Ønskeværksted under loftet ved Heidi Nissen Moesby Tegnbibelen – nyd Lukas´
fortællinger – ved Lise Lotte Kjær.
Kl. 18.30: Spisning – Magnus Madsen serverer grød:
Vinter-morgen-grød med kanelæble og timiansirup
m.m. 25 kr. pr. person
Kl. 19.30: Samling i kirkerummet - Kyndelmisse.

Afskedsreception for Ole Artmann
Efter 45 års trofast indsats afslutter Ole Artmann sit virke som administrator
i Døvemenigheden Øst for Storebælt.
Døvemenigheden vil i den anledning være vært for en afskedsreception

Onsdag den 28. februar 2018 kl. 10 - 13 i Døves Kirke
hvor vi vil takke ham for det enestående samarbejde og ønske ham god vind fremover.
Det vil glæde os at se alle, der har lyst og lejlighed til at finde vej til Døves Kirke
og hilse på Ole.
Tilmelding til Heidi på hn@km.dk senest den 19. februar 2018.
Ritva Bergmann - Formand for menighedsrådet Øst for Storebælt

Tirsdag den 6. marts kl. 16-18
Fyraftensforedrag ved Dorte Eriksen:

Min rejse til Nepal

Kom og oplev Dortes spændende fortælling!
Efter foredraget serverer vi suppe for 25 kr.
Tilmelding senest den 28. februar

PÅSKE
Skærtorsdag den 29. marts kl. 17.00:

Gudstjeneste og fællesspisning

Skærtorsdag er den dag, hvor Jesus spiste sammen
med sine disciple for sidste gang. Han indstiftede
nadveren aftenen før han døde på korset. Derfor vil
Døves Kirke, traditionen tro, markere dagen med en
skærtorsdagsgudstjeneste og efterfølgende et enkelt
måltid, bestående af lam/kylling, salat og brød.
Måltidet vil minde os om vores fællesskab med Jesus og med hinanden. Måltidet koster 45 kr. pr. person
og betales samme dag (kontaktperson/ledsager skal også
betale).

Påskedag den 1. april kl. 10.30:

Gudstjeneste og morgenbord

Vi fejrer Jesu' opstandelse
fra de døde med en påskegudstjeneste. Efter gudstjenesten er der et lille lækkert
morgenbord. Det koster
25 kr. pr. person og betales
samme dag. Påskeklip ved Gugga Sønnichsen.
Tilmelding til begge arrangementer, sendes til
Heidi Nissen Moesby på hn@km.dk eller på kirkens
hjemmeside under ”Tilmeld dig arrangement”
– senest den 25. marts.

LUTHER-REJSE
SE!
SE!
SE!

DØVES KIRKE ARRANGERER EN SPÆNDENDE
REJSE I LUTHERS FODSPOR med tegnsprogsguider
18.-21. september 2018 – primært for døvemenigheden Øst.
I anledningen af 500 året for reformationen tager vi
på en 4 dages bustur til de steder, hvor Martin Luther
har sat sine spor.
I Slotskirken i Wittenberg, hvor Luther er begravet,
er vi måske heldige at se det flotte alterforhæng med
Lutherrosen, som vores dronning Margrethe har
brugt over 500 timer til at sy.
Vi tager også til Eisleben, hvor Luther både blev født
og døbt, og hvor han døde. I Eisenach skal vi besøge
middelalderborgen Wartburg, hvor Luther oversatte
Det Nye Testamente fra græsk til tysk på 11 uger.
Detaljeret program og pris kan ses på Døves Kirkes
hjemmeside og i folderen, som kan hentes i Døves
Kirke.
Kom og vær med til denne uforglemmelige rejse i
Luthers ånd!
Lilly, Birthe, Ritva, Lise Lotte og Heidi
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Se meget mere i vores store billedarkiv på www.doveskirke.dk

tober.

n den 13. ok

Kulturnatte

Gudstjeneste og for
edrag i Brøndby St
rand
Kirke ved Elisabeth
Krarup de Medeir
os.

ans
Kulturnatten: D
e
itt
og poesi ved G
.
en
rs
Skov Pede

agnussen

er ved Gertrud M
artin Luther. Teat
M
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X
o
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n.
ved Kulturnatte
og Ditte Gaarde

Kunstudstilling

Den 2.10.: Besøg af
kirkeminister Mett
e Bock, departement
Christian Dons Ch
schef
ristensen og ministe
rsekretær Anna So
Wiese.
phie

ia Stabel.

ved Patrizia Xen

Foredrag ved Ritva på Fælledgården om forskellen
på at bo i Finland og i Danmark

Døves Kirke blev forvandlet til MUMIDALEN.

Et meget fint og berørende møde om VÅGETJENESTE

NB! Se artikler på www.doveskirke.dk om nogle af de mange øvrige gudstjenester og arrangementer i den foregående tid.
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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
Skype: 30 222 199 ML Skype-præst
Højsgårds Allé 67, 2900 Hellerup
Træffes efter aftale. Mandag fri

FACEBOOK
mlbw@km.dk
Kordegne
Nordsjælland:
Tove Selander
Midt-Vestsjælland:
Jessica Rohde

Sydhavsøerne:
Tyge Bjørn Jensen

FACEBOOK

Døvemenigheden Øst for Storebælt

Menighedsrådsformand

Ritva Bergmann
Mortonsvej 38, 2 th.
2800 Lyngby
SMS 53710247
ritva@bergmanns.dk
Tilmelding hos ML:
SMS til 30 222 199
e-mail: mlbw@km.dk
Billeder fra gudstjenester og kirkelige handlinger kan ses på Facebookgruppeside: Døvemenigheden Øst
for Storebælt.
Pris for kaffe & kage:
Spørg den tjenestgørende kordegn

GUDSTJENESTER
- se også tekst-TV side 736
eller Facebookgruppen
”Døvemenigheden Øst for Storebælt”
Ret til ændringer forbeholdes.
DECEMBER
Søndag d. 10. december kl. 14.00*
2. søndag i advent
Advents- og julegudstjeneste i
Skt. Peders Kirke,
Herrestræde 1, 4200 Slagelse
Julehygge efter gudstjenesten.
Se nedenfor
Søndag d. 17. december kl. 10.30!
3. søndag i advent
Advents- og julegudstjeneste i
Sakskøbing Kirke
Kirkestræde 2, 4990 Sakskøbing
Julehygge og juleoptog efter
gudstjenesten. Se nedenfor
2018
JANUAR
Søndag d. 7. januar kl. 14.00*
1. søndag efter Hellig 3 Konger
Islebjerg Kirke
Ansgarsvej 2, 3600 Frederikssund
Erik Lundager prædiker.
Rejsefortællinger efter gudstjenesten.
Se s. 8
Søndag d. 28. januar kl. 14.00 *
Søndag Septuagesima
Klosterkirken
Kirkepladsen 1,
4800 Nykøbing
Falster
Irene Schjødt
prædiker.
Se s. 8

FEBRUAR
Søndag d. 18. februar kl. 13.00 *
Gudstjeneste med fastelavnstema
Sankt Nicolai Kirke i Holbæk
Kirkestræde 2A, 4300 Holbæk
MARTS
Søndag d. 11. marts kl. 14.00 *
Midfaste
Snesere Kirke, Snesere Torpvej 1, 4733
Tappernøje. Christina Ebbesen prædiker.
Foredrag efter gudstjenesten.
Se s. 8

Søndag d. 18. marts kl. 14.00 *
Mariæ Bebudelsesdag
Helsinge Kirke
Kirkegade 1, 3200 Helsinge
Lille rundvisning efter gudstjenesten
Se s. 8
APRIL
Søndag d. 8. april kl. 13.00
1. søndag efter påske
Stege Kirke
Kirkepladsen 2,
4980 Stege
Foredrag efter
gudstjenesten.
Se s. 8
* Gudstjenesten stemmetolkes

JULEN 2017

Søndag d. 10. december kl. 14.00*
i Skt. Peders Kirke i Slagelse
Igen i år arrangerer Næstved Døveforening
julehygge i Slagelse med slik til børn og
underholdning. – Husk tilmelding hos NVDF
Søndag d. 17. december kl. 10.30
Advents- og julegudstjeneste i Sakskøbing Kirke
Julefrokost efter gudstjenesten i Sydhavsøernes Døveforenings lokaler. Efter
frokosten går vi ud på torvet og ser jule- og nisse-optoget.
Husk tilmelding hos Sydhavsøernes Døveforening.
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NYT: SAMTALE-CAFÉ
Samtale-café er stedet, hvor vi tager en snak om nogle af de spørgsmål vi har i og omkring vores menighed, liv og Folkekirken.
Fx.: Hvad betyder kristendom i en moderne tid?
Hvad betyder Folkekirken og vores fællesskab?
I 2018 inviterer vi folk med forskellig profession til at
komme og hilse på og få en snak med os som menighed.
Februar kommer formand for Næstved Døveforening, Jessica Rohde, og
besvarer spørgsmål om foreningsarbejde og kristne værdier.
Juni kommer biskop af Lolland-Falster Stift, Marianne Gaarden, og besvarer spørgsmål ud fra sit arbejde og
teologi.
Kom og oplev en hyggelig eftermiddag og få nogle svar med, som måske
overrasker eller sætter tanker i gang.

Foredrag & Arrangementer
Søndag d. 7. januar 2018
Erik Lundager fortæller om nogle
af sine erfaringer på studierejse
gennem Italien i efteråret 2017.

Søndag d. 21. januar 2018
Irene Schjødt fortæller om begravelsesforberedelser.
Søndag d. 11. marts
kl. 14.00
Christina Ebbesen holder
foredrag om keltiske kristne i
Irland.
Søndag d. 18. marts kl. 14.00
ML fortæller om kirken, der blev bygget i 1150'erne
og om byen statsminister Lars Lykke Rasmussen gik
i gymnasiet i.

Kære alle
jeg holder studieorlov fra d. 18.
december 2017 til 31. januar 2018,
for at skrive om vores gudstjenester, dansk tegnsprog, døvekultur
m.m. Døvepræsterne Christina
Ebbesen og Irene Schjødt vil stå
til rådighed; og I vil også møde
Erik Lundager ved en gudstjeneste.
Kærlig hilsen Marie-Louise

Søndag d. 8. april kl. 13.00
Birthe Petersen fortæller om
Stevns.

Sæt kryds ved:
Frokost i Vejleå Kirke,
lørdag d. 21. april
med gudstjeneste kl. 11.00.
Tilmelding senest d. 10. april
hos ML på SMS 30 222 199
eller mail: mlbw@km.dk

FÆLLESGUDSTJENESTE – 15. oktober 2017
En dejlig fællesgudstjeneste. Over 140 personer og norske døvepræst Michael Hoffmann, i Gram Kirke og til frokost på Gram Slotskro. Se flere billeder på Facebook.
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Døvemenigheden
Sydjylland-Fyn
Menighedsrådets formand
RITTA FREUND CHRISTENSEN
Brandorffsvej 30
6000 Kolding
Mobiltlf.: 53 38 10 70
Email: c.ritta@yahoo.com

Præster

CHRISTINA EBBESEN
Walther Christmas Vej 13
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,
hvis man har sukkersyge og evt.
hvilken by, man tager bussen fra.

Gudstjenester
(se også tekst TV side 736 eller
Gudstjenestelisten på www.dmsyd.dk)
DECEMBER
Lørdag 2. december kl. 14:00 CE
FAMILIE-GUDSTJENESTE
Hans Tausens Kirke, Rugårdsvej 62,
5000 Odense C.
Juletræsfest i Døvehuset, Abigaelsvej
12, 5000 Odense C.
Lørdag 9. december kl. 14:00 UT
FAMILIE-GUDSTJENESTE
Høje Kolstrup kirke, Lergård
4, 6200 Aabenraa. Juletræsfest i
sognelokalerne.

Søndag 10. december kl. 14:00 UT
FAMILIE-GUDSTJENESTE
Vor Frelsers kirke, Kirkegade 24, 6700
Esbjerg. Juletræsfest i sognegården.
Torsdag 21. december kl. 13:00
UT & CE
JULEAFSLUTNING FOR
FREDERICIA-SKOLEN
Hannerup Kirke, Prangervej 114, 7000
Fredericia.
Søndag 24. december kl. 15:00 CE
Kirkesalen, Ulleruphus, Lumbyesvej
28, 7000 Fredericia.
Se omtale også på www.dmsyd.dk

JANUAR
Søndag 14. januar kl. 12:30 CE
Fredens Kirke, Skibhusvej 162, 5000
Odense C.
Frokost i sognegården med kransekage
til kaffen.
Tilmelding senest 12. januar.
Gratis bus fra Ulleruphus kl. 11.30.
Se omtale også på www.dmsyd.dk
Søndag 21. januar kl. 14:00 UT
Christians kirken, Ringgade 102,
6400 Sønderborg.
Kaffe og foredrag i sognegården.
Gratis bus fra Ulleruphus kl. 12.15.
Se omtale også på www.dmsyd.dk
Onsdag 31. januar kl. 14:30
Kirkesalen Ulleruphus, Lumbyesvej 28,
7000 Fredericia.
Gudstjeneste med hørende præst + tolk.
Efterfølgende er der ingen kaffebord.
FEBRUAR
Søndag 4. februar kl. 14:00 UT
Refsvindinge Kirke, Kirkevej 2A, 5853
Ørbæk. Kaffe i Sognehuset, Fåborgvej 2,
5853 Ørbæk.
Lørdag 10. februar kl. 14:00
CE & UT
FASTELAVN FAMILIEGUDSTJENESTE
Hannerup kirke, Prangervej 114, 7000
Fredericia.
Bagefter er der tøndeslagning for
børnene og fastelavnsboller til alle.
Se omtale også på www.dmsyd.dk

Se omtale også på www.dmsyd.dk

Onsdag 28. februar kl. 14:30 UT
Kirkesalen Ulleruphus, Lumbyesvej 28,
7000 Fredericia.
Efter kaffen er der foredrag ved Lene
Thiim om Pave Frans.
Se omtale også på www.dmsyd.dk
MARTS
Søndag 4. marts kl. 14:00 UT
Helligåndskirken, Kirkestrædet 12, 5600
Faaborg. UT.
Kaffe i sognegården.
Søndag 25. marts kl. 13:00 CE
PALMESØNDAG - BANKO
Missionshuset, Nørre Voldgade 18, 7000
Fredericia
Banko i Tegnsprogshuset, Egeskovvej,
7000 Fredericia.

APRIL
Søndag 1. april kl. 10:30 UT
Kirkesalen Ulleruphus, Lumbyesvej 28,
7000 Fredericia.
Påskegudstjeneste for alle – også udefra.
Påskemiddag. Husk tilmelding til
køkkenet!!
Se omtale også på www.dmsyd.dk
Søndag 8. april kl. 14:00 CE
Vejen Kirke, Nørregade 98, 6600 Vejen.
Kaffe og foredrag i sognegården ved
feltpræst Peter Kiel Nielsen.
Gratis bus fra Ulleruphus kl. 13:00.

Syddanmarks Døvemenighed
har fået ny hjemmeside.
Klik ind og se gudstjeneste-lister,
bibelen på tegnsprog og meget mere på:
www.dmsyd.dk
Vi har også en facebook-gruppe,
søg på:
Døvemenigheden i Syddanmark
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Set & Sket
13. AUGUST – AKTIV GUDSTJENESTE

Vi prøvede en mere aktiv gudstjeneste-form, hvor alle tegnede
med på både bønner, trosbekendelse og salmer, hvor vi hilste på
hinanden ved gudstjenestens start, og hvor menigheden fulgte
kordegnen, når de tegnede med.
Efter Gudstjenesten førte Tine Illum os igennem overvejelser
over, hvad vi godt kan lide ved gudstjenester.
Folk nævnte vigtige elementer som: tegnsprog, socialt samvær,
arrangementer, døves kultur, stemning, lystændinger, billeder,
alvor og tryghed.

20. AUGUST – SOMMER-UDFLUGT TIL SKRYDSTRUP

Sammen med feltpræst Peter Kiel Nielsen tog vi til Skrydstrup den 20. august, hvor vi så jagerfly og helikopter,
og hvor vi fik fortalt, hvad danske soldater bliver udsendt til. Det var nogle gigantiske maskiner og et alvorligt
arbejde, som vores soldater udfører. Middag og kaffe fik vi på forsamlingsgården.

10. SEPTEMBER – MADAGASCAR

30. AUGUST

BIRTHE OM KNUD RASMUSSEN

Birthe fortalte
om, hvor meget
Knud Rasmussens hjerte bankede for Grønland,
og alle de ting
han har kæmpet
med under sit
arbejde deroppe.

24. SEPTEMBER

TOMMYS FANTASTISKE LIV
Ved kaffen efter
gudstjenesten viste
Tommy os billeder
fra alle de spændende steder, han
har rejst, og alle de
døve han har mødt
over hele verden.
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Tidligere døvepræst fra Norge,
Terje Johnson,
fortalte os om vores støtteprojekt
på Madagascar,
hvor 90% lever
under fattigdomsgrænsen.
Døve har det særlig svært, og døvepræsterne og døveskolen har hårdt brug for vores støtte.
Madagascar er cirka 12 gange større end Danmark og
har kun 3 døvepræster. De er ved at uddanne en 4.
døvepræst, som selv er døv. Det er blandt andet hans
uddannelse, vores indsamlingspenge er med til
at støtte.
Vi har også sendt
dem brugte computere fra Fredericia-skolen.

Set & Sket
4. OKTOBER – LUTHER FILM

I Tegnsprogsforeningens lokaler så vi filmen om Martin Luther. Det
er 500 års jubilæum for reformationen, 500 år siden munken Martin Luther slog 95 forslag op på kirkens opslagstavle i Wittenberg og
gjorde opmærksom på nogle af de problemer, der dengang var i den
katolske kirke, især af-lads-handel, hvor man betalte kirken for at
komme kortere tid i skærs-ilden (for-stadiet til Helvede, hvor ens fejl
blev brændt væk, inden man var ”ren nok” til at komme i himlen).

15. OKTOBER - FÆLLES-GUDSTJENESTE MED ØST PÅ GRAM SLOT

120 var tilmeldt – 140 dukkede op. Heldigvis er der altid mad
til nogle ekstra i Sønderjylland. På Gram slot fik vi middag,
inden vi tog i Gram kirke til en kort gudstjeneste.
Derefter var der
rundvisning og stort
kagebord tilbage på
restauranten. Det var
super hyggeligt med
så mange folk fra
hele landet.

25. OKTOBER - HELLE KNUDSEN

Helle viste
billeder og
fortalte om sit
liv som døv,
vi så hendes
forældre,
hunde, motor
cykler og rejser
til steder som Grønland og Nepal.

31. OKTOBER

REFORMATIONS-MARKERING

Den 31. oktober var det præcis 500 år siden, at
Martin Luther slog sine 95 ændringsforslag til den
katolske kirke op på kirkens opslagstavle, hvilket
blev startskuddet på reformationen. Der var folkelig
markering på Fredericia rådhus.

28. OKTOBER
FAMILIE-GUDSTJENESTE - HALLOWEEN
Vi fejrede familiegudstjeneste lørdag den 28.
oktober i Hannerup.
Derefter var der kage i
sognegården og børnene kunne skære græskarlygter.

5. NOVEMBER - ALLE-HELGEN
Den 5.
november
fejrede vi
traditionen
tro en tidlig
gudstjeneste
i Hans
Tausens med
lystænding
for vores
kære i
anledning af
Allehelgen.

Derefter var der banko i døvehuset.
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Set & Sket
12. NOVEMBER – SØNDERJYSK KAGEBORD
Efter gudstjenesten var der ægte sønderjysk kagebord med 7 forskellige slags
kager og 7 slags småkager.
Og hvis nogen gik sultne hjem, var det deres egen skyld, for der var kage nok.
Blandt andet rugbrødslagkage.

Sæt

✗ i kalenderen

JULENS GUDSTJENESTER OG JULETRÆSFESTER
LØRDAG DEN 2. DECEMBER – ODENSE

Vi starter i Hans Tausens kirke kl. 14.00 med en gudstjeneste i børnehøjde. Christina
inddrager børnene med opgaver under prædikenen, som er historien om julestjernen.
Derefter er er julehygge i Døvehuset med tryllekunstner, dans om juletræet, og måske
kigger julemanden forbi.

LØRDAG DEN 9. DECEMBER – AABENRAA

Vi vender tilbage til Høje Kolstrup Kirke og har familiegudstjeneste med
børneaktiviteter, inden vi går ind i sognelokalerne og holder julehygge. Vi håber at
julemanden kigger forbi med godter.

SØNDAG DEN 10. DECEMBER – ESBJERG

Som altid: Familiegudstjeneste i Vor Frelsers Kirke, hvorefter der er juletræsfest
i sognegården med dans om juletræet og æbleskiver og forhåbentlig besøg af
julemanden.

TORSDAG DEN 21. DECEMBER – JULEAFSLUTNING
Kl. 13.00 har vi juleafslutning for fredericiaskolens elever og lærere.

JULEAFTEN 24. DECEMBER – ULLERUPHUS

kl. 15.00 fejrer vi jule-gudstjeneste på Ulleruphus. Alle er velkomne, både beboere og
udefra-kommende.

14. JANUAR

NYTÅRSKUR – KIRKEFROKOST I fredenS KIRKE

Vi fejrer vores første gudstjeneste i det nye år i Fredens Kirke. Vi starter allerede kl. 12.30 med gudstjeneste og
holder ”nytårskur” derefter.
Vi går ind i sognelokalerne og holder stor smør-selv-frokost, og der er selvfølgelig kransekage til kaffen.
Christina vil vise billeder og film fra sin rejse i Irland og fortælle om de keltiske kristne. 300 år før den første
danske konge blev døbt, var de allerede i gang med at bygge munkeklostre i Irland.
Prisen er 50 kr. som betales på dagen.
Tilmelding senest fredag den 12. januar
til Christina
e-mail: ceb@km.dk
eller
SMS: 29 87 57 58.
tis
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Sæt

✗ i kalenderen
21. JANUAR

SØNDERBORG

Efter gudstjenesten er der kaffe i sognegården, hvor vi får fortalt
om Sønderborg by og dens historie.
Gratis bus fra Ulleruphus kl. 12.15.

10. FEBRUAR

FAMILIEGUDSTJENESTE – FASTELAVN
Fastelavnsgudstjeneste for he
le familien i Hannerup kirke.
Christina og Ulrich laver teaterprædiken, og bagefter er der
gratis fastelavnsboller til alle
og tøndeslagning for børnene.
Alle børn og barnlige sjæle må
gerne komme udklædt.

28. FEBRUAR

ULLERUPHUS – PAVE FRANS
Efter kaffen er der foredrag ved Lene Thiim om:
Pave Frans og den katolske kirke. Det er 5 år siden,
pave Frans blev valgt, derfor skal vi se, hvad
han har betydet, og hvordan det står til med den
katolske kirke i dag.

påsken

25. MARTS – PALME-SØNDAG – BANKO

Michaelis kirke bliver renoveret, derfor holder vi palmesøndags gudstjeneste i
Missionshuset. Vi starter kl. 13:00 så folk både kan nå gudstjenesten og komme hen
og få en god plads til banko i Tegnsprogshuset.

1. APRIL – PÅSKE-MIDDAG

Vi vil fejrer påske sammen på Ulleruphus med gudstjeneste kl. 10:30 og påskemiddag.
HUSK at tilmelde jer hos køkkenet på e-mail: kok2@fredericia.dk SENEST 1. marts.
Det er ikke præsten, der skal have jeres tilmelding, men køkkenet.
Prisen er 130 kr. og inkl. lammesteg, en øl/sodavand og dessert.

8. april

GENSYN MED
FELTPRÆSTEN

Efter gudstjenesten i Vejen kirke vil Peter Kiel Nielsen
holde foredrag for os i sognegården.
Det var ham, der ledte os gennem sommerudflugten på
Skrydstrup Flyvestation, og som for nogle år siden viste
os militær-uniformer og burkaer fra sine udsendinger
som præst for Danmarks soldater.
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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
Fyensgade 34, 3. tv., 9000 Aalborg
Alm. tlf. & tekst tlf.: 98 31 88 89
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
E-mail: irsc@km.dk

Midt- og Nordjyllands
Døvemenighed er på Facebook

Gudstjenester
(Se også tekst TV side 736 eller
www.DMmidtnord.dk)

DECEMBER 2017
Søndag den 3. december kl. 14.00
Bistrupkirken, Ringvejen 7, 9800
Hjørring, IS
Kaffe og julebanko i kirkens lokaler.
Lørdag den 9. december kl. 13.00
Langenæskirken, Kirkedammen 2,
8000 Aarhus C, IS
Juletræsfest i kirkens lokaler.
Arrangeres af Aarhus Døveforening.
For nærmere oplysninger: kontakt døveforeningen.
Lørdag den 16. december kl. 14.00
Hedeagerkirken, Gl. Kirkevej 33, 7400
Herning, EL
Juletræsfest i kirkens lokaler. Arrangeres af Midtjysk Døveforening.
For nærmere oplysninger: kontakt døveforeningen.
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Onsdag den 20. december kl. 13.00
Hans Egedes Kirke, Grønlandstorv,
9210 Aalborg, EL
Derefter julehygge, gløgg og æbleskiver i Døves Kulturcenter på Grønlandstorv.

Søndag den 25. februar kl. 14.00
Sct. Johannes Kirke, Boulevarden 7B,
7100 Vejle, IS
Kaffe og workshop i Spinderihallerne,
Spinderigade 11B, Vejle.
Se omtale!

Lørdag den 24. december kl. 9.30
Plejehjemmet ”Malik”, Umanakvej 1,
9210 Aalborg, EL
Kl. 9.30: Kaffe i ”Oasen” i kælderen.
Kl. 10.00: En kort julegudstjeneste
uden altergang. Alle er velkomne!

MARTS
Søndag den 4. marts kl. 14.00
Søndermarkskirken, Koldingvej 79,
8800 Viborg, EL
Kaffe i kirkens lokaler.

JANUAR 2018
Søndag den 14. januar kl. 14.00
Torsted Kirke, Ørnstrupvej 23,
8700 Horsens, IS. Gudstjenesten holdes på dansk tegnsprog/uden stemme. Kaffe og foredrag i Sognehuset.
Se omtale!
Søndag den 21. januar kl. 14.00
Hans Egedes Kirke, Grønlandstorv,
9210 Aalborg, EL
Kaffe i kirkens lokaler.
Søndag den 28. januar kl. 14.00
Gullestrup Kirke, Løvbakkevej 9,
7400 Herning, EL
Kaffe i kirkens lokaler.
EL fortæller om sin nylige tur til
Italien og de mange renaissance
billeder, han har set undervejs.
FEBRUAR
Søndag den 4. februar kl. 13.00
Langenæskirken, Kirkedammen 2,
8000 Aarhus C, IS
Kaffe og foredrag i kirkens lokaler.
Se omtale!
Tirsdag den 6. februar kl. 10.00
Plejehjemmet ”Malik”, Umanakvej 1,
9210 Aalborg, IS
Kl. 10.00: Kaffe i ”Oasen” i kælderen
Kl. 10.30: En kort gudstjeneste uden
altergang. Alle er velkomne!
Søndag den 11. februar kl. 14.00
Bistrupkirken, Ringvejen 7,
9800 Hjørring, EL
Kaffe i kirkens lokaler.

Søndag den 11. marts kl. 14.00
Stenderup Kirke, Østergårdsvej 3,
Krogager, 7200 Grindsted, IS
Kaffe og foredrag i sognehuset.
Se omtale!

Stenderup
Kirke.
Søndag den 18. marts kl. 14.00
Hans Egedes Kirke, Grønlandstorv,
9210 Aalborg, EL
Kaffe i kirkens lokaler.
Skærtorsdag, den 29. marts kl. 11.00
Sct. Johannes Kirke, Fredhøj Alle 2,
7400 Herning, EL
Derefter påskefrokost i Døvehuset,
Gl. Skolevej 29, Herning.
Tilmelding til Midtjysk Døveforening –
se www.midtjysk-doveforening.dk.
APRIL
Påskedag,
søndag den 1. april kl. 14.00
Brabrand Kirke, Engdalsvej 2, 8220,
Brabrand, IS
Derefter kaffe og foredrag i Sogne
gården, Engdalsvej 1, Brabrand.
Se omtale!
2. påskedag,
mandag den 2. april kl. 11.30
Skt. Andreas Kirke, Hadsundvej 81,
8930 Randers NØ, EL.
Efter gudstjenesten er der påskefrokost i kirkens lokaler. Pris 25 kr.
Tilmelding til Erik Lundager senest 26.
marts
Se omtale!

Gudstjenester i december
Der er noget for en enhver smag på programmet i december. Du kan både komme til juletræsfest, til banko og
til stille og rolig julehygge. Så tag familien i hånden, både store og små, og lad os sammen fejre at Jesus kom til
verden julenat.
Vi tilbyder fest og hygge i Hjørring, Aarhus, Herning og Aalborg – og alle er velkomne!

Hvid, kold og lun jul
Mange tror, at der altid var hvid jul, da de var
børn. Men ifølge DMI (Dansk Meteorologisk
Institut) har vi faktisk kun haft det, der hedder
”landsdækkende hvid jul” 9 gange siden 1900 her
i Danmark.






Julen 1915
Julen 1923
Julen 1938
Julen 1956
Julen 1969






Julen 1981
Julen 1995
Julen 2009
Julen 2010

”Landsdækkende hvid jul” betyder, at mere end 90% af Danmark er dækket af sne den 24. december om
eftermiddagen, og snedybden skal være mere end 0,5 cm.
Seniorklimatolog John Cappelen fortæller desuden lidt om lun og kold jul i nyere tid:
”Juleaften i 1977 var den varmeste af slagsen med de højeste temperaturer op til juleaften på over 12 plusgrader
i København.
I 2006 og 2013 var det også lunt med omkring 10 plusgrader.
Den koldeste på listen er fra 2010 med under 18 minusgrader i Aalborg, men også julen 1995, 1986 og 1962 var
pænt kolde.”
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Højskole i Herning og Aarhus
Herning (Bikuben, Døvehuset, Gl. Skolevej 29, 7400 Herning):
Onsdag den 31. januar:
Lilly Krarup fortæller om sit arbejde med REMI-kostskolen i Nigeria.
Onsdag den 28. februar:
Irene Schjødt fortæller om hæftet ”Min Sidste Vilje”.
Onsdag den 21. marts:
Henrik Hamborg Andersen fortæller om Ribe Domkirke.
Onsdag den 25. april:
Irene Schjødt fortæller om Amish-folket.
Aarhus (Langenæskirken, Kirkedammen 2, 8000 Aarhus C):
Torsdag den 25. januar:
Lilly Krarup fortæller om sit arbejde med REMI-kostskolen i Nigeria.
Torsdag den 22. februar:
Irene Schjødt fortæller om kirken som bygning.
Torsdag den 22. marts:
Alle dage er kl. 10-12,
Irene Schjødt fortæller om Bibelen.
ffe,
og vi byder på gratis ka
Torsdag den 19. april:
the og småkager.
Irene Schjødt fortæller om Amish-folket.
Alle er velkomne!

Kend din by – Horsens

Søndag den 14. januar kl. 14.00 holder vi gudstjeneste i
Torsted Kirke ved Horsens. Gudstjenesten holdes på dansk
tegnsprog/uden stemme. Derefter drikker vi kaffe i
Sognehuset, og Irene Schjødt fortæller om Horsens bys historie.

Stress – hvad gør jeg?

Søndag den 4. februar kl. 13.00
holder vi gudstjeneste i Langenæskirken i Aarhus. Derefter får vi besøg af Ingelise
Isak, der fortæller om noget, der kan ramme os alle: stress. Vi skal bl. a. høre om:
hvad er stress, hvad er symptomerne på stress, hvordan forebygger og håndterer
man stress.

Kom til workshop i Vejle
Søndag den 25. februar kl. 14.00
er der gudstjeneste i Sct. Johannes Kirke i Vejle.
Derefter er der kaffe og workshop i Spinderihallerne.
Sexolog Malene Melander gør os klogere på, hvordan
vi passer på vores egne og andres personlige grænser i
kærlighedsforhold.
Workshoppen har overskriften
”Din skyld, min skam – Giv slip og elsk hele dig.”
Der er gratis adgang – TegnBølgen betaler for sine medlemmer, menighedsrådet betaler for ikke-medlemmer.
(Hvis man ikke har lyst til workshop, men helst bare
vil drikke en kop kaffe, er der også mulighed for det!)
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ALS – sygdommen uden håb
Søndag den 11. marts
holder vi gudstjeneste i Stenderup Kirke ved Grindsted.
Efter gudstjenesten kommer Ketty Hjøllund og fortæller om hvad der sker, når
døden flytter ind i hjemmet. Kettys mand Thorkild blev i 2011 ramt af sygdommen ALS.
Ketty skriver selv om sit foredrag:
”Når du får diagnosen ALS, får du at vide, at det er uhelbredeligt. At du bliver
totalt lam. Du skal have hjælpere på døgnet rundt. Du skal leve af sondemad. Du
skal i respirator og til sidst forsvinder talen. Du vil kun være i stand til at blinke
med øjnene.
Alt dette skete for min mand gennem 40 år, og han besluttede sig for at begå
selvmord.
Foredraget handler om sorg, savn, frustration, og om hvordan kærligheden kan
bære det ubærlige. Desuden handler foredraget også om min kamp for aktiv
dødshjælp og legalisering af cannabis til uhelbredeligt syge.”
Kettys foredrag er rørende, ærligt og til tider hjerteskærende, men det bliver leveret med både humor og stor
charme.
Kom med til Stenderup og bliv klogere på livet, døden, troen og håbet.

Lidt af døves historie
Påskedag, søndag den 1. april
holder vi gudstjeneste i Brabrand Kirke
kl. 14.00.
Derefter går vi over i Sognehuset, hvor Palle
Klejs Madsen vil vise os videoer og fortælle
lidt af døves historie gennem de sidste 100 år.
Vi bestiller tolk, så tag din hørende familie
med til en hyggelig eftermiddag!

Påskefrokost i Randers
2. påskedag, mandag den 2. april
er der gudstjeneste kl. 11.30 i Skt. Andreas kirke i Randers.
Derefter er der mulighed for at deltage i vores hyggelige påskefrokost i kirkens lokaler.
Menuen står på lækkert smørrebrød (så der er noget for enhver smag), og prisen er kun 25 kroner.
Husk at melde dig til hos Erik Lundager senest 26. marts.
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Gospel i Viby
Den 1. oktober 2017 holdt vi gospelgudstjeneste i Fredenskirken i det sydlige Aarhus.
Gospelkoret REJOICE, ledet af Lene Nørrelykke, medvirkede.
Det var en stor oplevelse for os alle – der
var energi, livsglæde, musik, fantastisk
tegnsprogstolkning – og en overgang blev
der endda danset i midtergangen .
Lene Nørrelykke og REJOICE sluttede
dagen af med at erklære, at det her ville de
meget gerne være med til en anden gang
– så vi arrangerer en gospelgudstjeneste
igen en dag.
Og vi glæder os allerede!
Irene Schjødt
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HVORFOR FÅR JEG IKKE MIT EFFATA
SOM JEG PLEJER?
Det er ingen hemmelighed at vi har et anderledes postvæsen i dag end tidligere. Jeg vil undlade at sige
at det hele er PostNords skyld, men jeg siger ikke for meget, når jeg konstatere, at det ikke er blevet
bedre.
Effata udsendes 3 gange om året. Det er ingen nyhed. Men hver gang kommer der 20-30 blade retur.
Næsten alle med begrundelsen: ”Navnet findes ikke på postkassen”. Det betyder, at der tabes ca. 1000
kr., hver gang vi sender blade ud. Det skal gerne undgås.
Hvis et blad kommer retur, bliver man slettet på listen over hvem der får bladet tilsendt. Det betyder, at
vi ikke bliver ved med at smide penge ud på blade, der ikke skulle sendes.
Så hvis du savner af få bladet – og du plejer at få det – kan det skyldes at du er blevet slettet på listen eller PostNord ikke kan finde dig.
Derfor opfordres alle til at sørge for, at der er tydelig navn på jeres postkasser. Husk at melde flytning.
Alle har lov til at få Effata, hvis du ikke får det så skriv en email/sms til mig om, at du gerne vil have det
igen, så kommer du på listen igen.
Døvepræst Ulrich Thiim – Mobil: 29916545 – Email: ulth@km.dk
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EFFATA, Kirkeblad for døvemenighederne, c/o Steppingvej 32, 6580 Vamdrup

Juleevangeliet skrevet på kæmpestore papirer blev fundet under Døves Kirke
ved en udgravning i december 2016.

”Og mens de var dér, kom tiden, da hun skulle føde;
og hun fødte sin søn, den førstefødte,
og svøbte ham og lagde ham i en krybbe,
for der var ikke plads til dem i herberget”.
Lukasevangeliet 2, 6-7
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