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af Søren Kierkegaard

En ung, ugift
konge
tog
hver uge ud i
sit rige, for at
se hvordan
alt stod til. En
dag på vej hjem til slottet kom han forbi
torvet, hvor en ung pige solgte blomster
fra en bod. Hun var meget smuk, og kongen kunne slet ikke få hende ud af tankerne. Allerede næste dag tog han tilbage
til torvet for at se på hende, i stedet for at
vente en uge, som han plejede.
Hver dag tog han tilbage til torvet, fordi han var så betaget af hende. Efter en
måned var han klar over, at han elskede
hende og ville giftes med hende. Han
kaldte alle tjenere og rådgivere sammen
og sagde, at de skulle forberede bryllupsfesten.
Men inde på sit værelse blev han bekymret.
"Hvad vil der ske, hvis jeg befaler pigen
at gifte sig med mig? Vil hun komme til
at elske mig senere?"
Kongen ønskede sig nemlig ikke bare en
dronning, men en hustru, der elskede
ham. Ville hun nogensinde føle sig lige
i deres forhold, når hun havde været en
simpel blomstersælger, og han var konge?
Kongen
fik en idé:
"Jeg kører ned til
torvet i
min gyldne hestevogn, foran mig skal orkestret spille, og bag mig
skal hæren marchere i flotte uniformer.
Vi ruller den røde løber fra min vogn til
hendes bod, og jeg går frem imod hende,
klædt i mine allerfineste klæder, med
krone på og de kongelige smykker. Hun
vil med garanti blive imponeret."
Men så ombestemte kongen sig, for det
at være imponeret og forelsket er ikke
det samme.

Så fik kongen en anden idé. Han ville forære hende den gyldne vogn og hestene
med. Han ville give hende et regiment
soldater, et marchorkester, smykker, penge, verdens smukkeste klæder. Hun ville
med garanti blive taknemmelig.
Men også denne idé måtte kongen opgive. At være taknemmelig, og at elske,
er ikke det samme.

Til sidst indså kongen, at der i virkeligheden kun var én løsning. Han skulle
ikke komme til pigen som konge, men
klædt som tigger eller bonde, og forsøge
at møde hende som en af hendes egne.
Tidligt om morgenen den næste dag,
klædte han sig i almindeligt tøj, forlod
slottet af bagindgangen og vandrede til
torvet. Den mægtige konge var nervøs
og usikker. For trods rigdom og soldater
havde han jo ikke magt til at bestemme
over pigens hjerte. Her måtte friheden
bestemme. Frihed til at elske eller lade
være, friheden til at sige ja eller nej.
Fik kongen held med sin plan? Det ved
vi ikke. Det afhænger helt og holdent af
pigen.
Sådan slutter eventyret om Kongen og
blomster-pigen.
Sådan var det også med Gud for ca. 2000
år siden. Gud ønskede, at vi skulle komme til at elske ham og gøre det rigtige.
Han overvejede måske at komme i al sin
magt og vælde. Det ville gøre os imponerede og sikkert også bange for ham. Han
kunne give os alt i verden, og vi ville
blive taknemmelige, men det ville ikke
nødvendigvis vække kærlighed hos os.
Så Gud endte med at komme til os som
en af vores egne, i afmagt og ydmyghed,
som et lille barn. Da han voksede op,
lærte han os, hvordan vi skal følge kærlighedens vej, og han døde for os, så han
kunne lukke dødsrigets dør og åbne himlens port for os efter døden.

Døvemenigheden
Døves Kirke og København
Døves Kirke

Falkonergårdsvej 16
1959 Frederiksberg C
E-mail: hn@km.dk
SMS: 51 44 28 66
Kirkens kontonr.: 2191-6897137761
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.

GUDSTJENESTER

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

APRIL
Søndag den 1. april kl. 10.30
Påskedag
Døves Kirke, København, LL
Påskemorgenbord
Se Effata nr 1, 2017-2018

Menighedsrådsformand

Torsdag den 19. april kl. 14.00
Plejehjemsgudstjeneste
Fælledgården, Drejøgade 3,
København, LL

Døvepræst

Søndag den 22. april kl. 10.30*
Børnegudstjeneste
Døves Kirke
Se omtale!

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

MAJ
Torsdag d. 17. maj kl. 14.00
Plejehjemsgudstjeneste
Fælledgården, Drejøgade 3,
København, LL

Kirketjener

Alyson Araujo – SMS: 52 81 80 70
E-mail: alalb@km.dk
Træffes i Døves Kirke tirsdag-fredag
kl. 9-13. – Mandag fri
Regnskabsfører
LIS KROGSBJERG
E-mail: liskirke@gmail.com
Mobil og SMS: 30 23 13 79
Mandag og fredag fri

Søndag den 20. maj kl. 10.30
Pinsedag
Døves Kirke, København, LL
Se omtale!

Følg os på
facebook "Døves Kirke"

Lørdag den 23. juni kl. 10.30*
Gudstjeneste og sommerstævne
Lynæs Kirke,
Kirkebakken 5, 3390 Hundested, LL
Se omtale!

JULI
Onsdag den 11. juli kl. 10.00
Døves Kirke
København,
HNM
Sommerandagt og
grillfest for
Åbent Hus
AUGUST

Søndag den 5. august kl.10.00
Nordisk Kulturfestival
Døves Kirke, LL , Ragna Huse m.fl.
Se omtale!

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

JUNI
Torsdag den 14. juni kl. 14.00
Plejehjemsgudstjeneste
Fælledgården, Drejøgade 3,
København, LL

Kaffebord efter gudstjeneste 25 kr.

* Gudstjenesten stemmetolkes

Foredrag: Se i gudstjenestelisten, på hjemmesiden og på Facebook

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 22. april kl 10.30.

Så er der b(j)ørnegudstjeneste igen!
Kom og vær med til en bjørnegudstjeneste om en bjørn, som
får en lillebror.
Døves Kirke søndag
den 22. april kl 10.30.

Bjørnegudstjenesten er bedst til
små børn fra cirka halvandet år
til 7 år.

Efter gudstjenesten er der frokost
til alle. Pris: 25 kr. pr. voksen.
Alle er velkomne!
Gudstjenesten stemmetolkes.

Vågetjenesten
(Ingen skal dø alene)

Vågetjenesten et kommet godt i gang. I gruppen af
vågere har vi udvekslet viden og erfaringer, og fortsætter vores uddannelse i det kommende år. Vigtigst
af alt: Vi har haft vores første vågeopgaver.
Hvis du kunne tænke dig at bliver våger, så kontakt
Gugga Sønnichsen (SMS) 31 19 25 25 eller Lis Krogsbjerg (tlf./SMS) 30 23 13 79. Du kan også sende en
mail på vaage.doveskirke@gmail.com. Så aftaler vi et
lille møde, hvor vi fortæller om vågetjenesten, og du
fortæller lidt om dine tanker om, hvorfor du gerne
vil være våger.
Husk at både mænd og kvinder
– unge og gamle, som taler tegnsprog, har mulighed for at blive
våger.

Fyraftensforedrag i Døves Kirke
Torsdag den 26. april kl. 16-18:
"Mine forældres skæbne er dansk"
Kom og hør tjekkiskfødte danske Hana fortælle om sin
barndom og familien i den
daværende kommunistiske
stat, Tjekkoslovakiet.
Kaffe og varme hveder:
25 kr.
Kom og vær med!

Torsdag den 24. maj kl. 16-18:
"På Rejse i Nordkorea”
Lis Krogsbjerg fortæller om sit besøg i Nordkorea i september 2016. Et spændende foredrag om et af verdens
mest lukkede lande. En rejse som
bød på mange anderledes oplevelser. – Kom og vær med!
Foredraget tegnsprogstolkes.
Kaffe og boller: 25 kr.

søndag den 20. maj kl. 10.30

Pinsegudstjeneste
med fernisering ved Peter Dimmel

Efter pinsegudstjenesten søndag den 20. maj kl. 10.30 i Døves Kirke
er der fernisering af Peter Dimmels kunst.
Peter Dimmel er døv og billedhugger. Han blev født i Wien, Østrig og flyttede til Stockholm, Sverige i 2014.
Selvom han er pensonist, nyder han stadig at lave smukke terracotta figurer, som ofte er forbundet med bibelske
historier. Man har mulighed for at købe hans figurer i Døves Kirke. Kom og vær med!
NB! PINSEFROKOST for 50,- kr. Tilmelding senest den 9. april

SØNDAG DEN 5. AUGUST KL. 10.00

Nordisk
Kulturfestival

GUDSTJENESTE I DØVES KIRKE I FORBINDELSE
MED NORDISK KULTURFESTIVAL
Medvirkende Lise Lotte, Ragna Huse mv.
Tekstlæsere Kristin Martinsen og Brit Holm Andersen.
Døvetolke er tilstede.
Flere oplysninger i næste
nummer af Effata nr 3, på
FB og på hjemmesiden.
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TIRSDAG DEN 18. - FREDAG DEN 21. SEPT.

Luther-rejse

DØVES KIRKE ARRANGERER EN SPÆNDENDE
REJSE I LUTHERS FODSPOR med tegnsprogsguider
fra 18.-21. september 2018
– primært for
Døvemenigheden Øst.
Læs mere og tilmeld dig
på kirkens hjemmeside:
www.doveskirke.dk/luther-rejse

Sommerstævne i Hundested området
Lørdag den 23. juni

DAGENS PROGRAM
Kl. 8.15: Vi mødes ved Døves Kirke, Ågade.
Kl. 8.45: Vi kører fra Døves Kirke, Ågade.
Kl: 10.30: Gudstjeneste i Lynæs Kirke. Kirkebakken 5, 3390 Hundested.
Miniforedrag om kirken ved sognepræst Kristian Hein.
Kl. 12.30: Vi kører fra kirken.
Kl. 12.45: Frokostbuffet på ”Røgeristen”, Nordre Beddingevej 31, Hundested Havn.
Kl. 13.40: Vi kører fra restauranten.
Kl. 15.00: Knud Rasmussens Hus. Knud Rasmussens Vej 9, 3390 Hundested. (Der skal tages et gruppebillede af
alle sommerstævnedeltagere med huset i baggrunden).
Vi skal besøge Knud Rasmussens Hus. Det er én af byens største attraktioner. Huset fungerede som
polarforsker Knud Rasmussens arbejdshus, når han var hjemme i Danmark fra Grønland. Det er i dag
indrettet som museum og mindestue for Danmarks berømte polarforsker. Birthe Petersen kommer og
fortæller om Knud Rasmussen. Læs mere om Knud Rasmussens Hus på www.knudrasmus.dk
Kl. 17.00: Vi kører hjem.
TILMELDING OG BETALING (bindende!) senest den 22. maj til daglig leder og kordegn Heidi Nissen Moesby
Pris pr. person: 200,- kr.
Bank overførsel: Reg.nr.: 2191, konto nr. 6897-137-761 eller MobilePay nr. 50662466.
HUSK AT SKRIVE: ”SOMMERSTÆVNE + DIT FULDE NAVN”. NB! SKRIV OGSÅ ANDRE DELTAGERES
NAVNE, HVIS DU BETALER FOR DEM.
Du kan også̊ tilmelde dig på kirkens hjemmeside (www.doveskirke.dk) forsiden “Tilmeld dig arrangement”
eller send nedenstående kupon til:
Døves Kirke, Falkonergårdsvej 16, 1959 Frederiksberg C – Mrk.: Sommerstævne
Jeg/vi kommer til sommerstævne den 23. juni 2018
Navn: ___________________________________________________________________________________________
SMS nr: _____________________________
Andre deltageres navne: ___________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

(BRUG BLOKBOGSTAVER)

Vi ønsker kørsel med bus __________ (Sæt X)
Vi kører i egen bil __________ (Sæt X) Sukkerfri kost __________ (Sæt X)
Kørestolsbrugere skal have egen hjælper / kontaktperson med.
Døvblinde skal have egen tolk med, som kan tolke, hvad Døves Kirkes tolk siger (på tegnsprog).
Kontakt evt. daglig leder Heidi Nissen Moesby for hjælp til bestilling.
Til private biler: Der vil blive udbetalt rejsepenge, dog kun til chaufførerne af bilerne og kun til folk, der bor
uden for HT-området.

Lynæs Kirke, Hundested.

Røgeristen, Hundested.

Knud Rasmussens Hus, Hundested.

5

Midt i livet, midt i arbejdet
Det er med stor sorg, vi i Døves Kirke modtog meddelelsen om, at Lise Lottes højtelskede mand Tom Andersen Kjær er død efter kort tids sygdom. Han blev
kun 58 år.
Tom var hospitalspræst ved Herlev Hospital. Privat
er Lise Lotte og Tom hinandens kærlighed. Arbejdsmæssigt var de hinandens sparringspartnere. Tom viste stor interesse og opbakning for Lise Lottes arbejde
som døvepræst og kom tit til Døves Kirke. Han bagte
flere gange brød til nadver, kom med hjemmebagte kager til kaffebordet og stod for madlavningen til nogle
arrangementer. Tom var guide ved rundvisningen på
Herlev Hospital efter gudstjenesten i Præstebro Kirke.
Mange af os husker hans levende fortællinger om Carl
Jacobsen fra Carlsberg-bryggeriet og den imponerende
Jesu Kirke i Valby, som var bestilt og betalt af Jacobsen.
Der var også spændende rundvisning inde i kirken.
Tom holdt morsomme og livskloge oplæg om forskellige emner: kulturmøde, undertrykkelse og skam forskellige steder i Danmark, på Færøerne og i Norge.
Han var ikke bange for at provokere, men for ham
var respekten for døve og dansk tegnsprog det helt

afgørende for forståelsen af
døves mange kampe for at
blive anerkendt og behandlet som ligeværdige medborgere.
Under Toms sygdom udviste han og Lise Lotte stor
åbenhed med daglige opdateringer og tanker på
facebook, så mange af os kunne se livet og døden i andre perspektiver. Det var både stærkt og smukt. Det
strømmede ind med varme tanker fra mange, som takkede Tom for hans menneskelige nærvær og omsorg,
da de selv var i krise og sorg. Det kan synes urimeligt,
at et så varmt, kærligt og klogt menneske skulle dø så
tidligt. Lise Lotte har mistet sin elskede mand. Tre dejlige voksne sønner Andreas, Troels og Niels har mistet
deres nærværende far. Tom vil blive savnet, og mindet
om ham vil leve videre i vores hjerter.
Dåbens lys er tændt, når livet slukkes
På vegne af menighedsrådet
Ritva

Se meget mere i vores store billedarkiv på www.doveskirke.dk
11/2: Fastelavnsgudstjeneste
ved Christina Ebbesen

28/1 Afskedsreception for Ole Artmann.
16/1: Filmaften "NØGLE HUS SPEJL"
ved Nathalie Hein.

14/1: Gudstjenesten ved døvepræst Erik Lundager og
efterfølgende nytårsbanko med gode præmier
31/12: Nytårsgudstjeneste ved kirkens
tidligere døvepræst Marianne Bønløkke.

24/12: Juleaftensgudstjeneste ved præstevikar
Charlotte Grunnet fra Sankt Thomas kirke.

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
toveselander@gmail.com
SMS: 31223136
Midt-Vestsjælland:
Jessica Rohde
jessicarohde77@gmail.com
SMS: 20200769
Sydhavsøerne:
Tyge Bjørn Jensen
hanbjor@gmail.com
SMS: 27811612

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

JUNI

- se også tekst-TV side 736
eller Facebookgruppen
”Døvemenigheden Øst for Storebælt”
Ret til ændringer forbeholdes.

Søndag d. 3. juni kl. 14.00 *
Skovvejskirken i Ballerup
Digterparken 1, 2750 Ballerup
Efter gudstjenesten:
Fortællinger om sport og bibel
Se også s. 8

APRIL
NYT Søndag d. 8. april kl. 13.00
Stege Kirke
Kirkepladsen 2, 4980 Stege
Efter gudstjenesten: Foredrag
Birthe Petersen fortæller om Stevns
Se også s. 8
Lørdag d. 21. april kl. 11.00 *
Vejleå Kirke i Ishøj
Ishøj Boulevard 1, Ishøj
Efter gudstjenesten: Påskefrokost.
M. Højkjær fortæller om
Udsatterådets arbejde.
Pris pr. person: 45 kr.
Husk tilmelding og betaling
senest d. 14. april hos ML!

MAJ

JULI
Søndag d. 8. juli kl. 14.00 *
Frederikssund Kirke
Ved Kirken 8, 3600 Frederikssund
Lørdag d. 21. juli kl. 11.00
Fejø Kirke
Kirkevej 44, 4944 Fejø
Efter gudstjenesten: Frokost
Se også s. 8

Søndag d. 6. maj kl. 14.00 *
Sct. Olai Kirke i Helsingør
Sct. Anna Gade 12, 3000 Helsingør
Er Sct. Olai Kirke og Kronborg
forbundet med hinanden? Har
domkirken hemmeligheder? ML
fortæller om Helsingør Domkirke.
NYT Søndag d. 27. maj kl. 14.00 *
Sankt Katharina Kirke
Kirketorvet 9, 4660 Store Heddinge.
Efter gudstjenesten: Birthe Petersen
fortæller om Svend Gønge.
Se også s. 8

År 2017 SE & GENSE:

Fællesgudstjeneste i Sønderjylland,
B. Pedersen, J. Rohde T. Andersen,
J. Rønnow, N. E. Rasmussen,
flere døvepræster holdt foredrag,
reformationsfest i Hellerup,
konfirmation i Ballerup m.m., på
Facebook-siden: Døvemenigheden
Øst for Storebælt, Sjælland, LollandFalster og Bornholm.
* Gudstjenesten stemmetolkes

UNGDOMS-GUDSTJENESTE
I NÆSTVED
Søndag d. 29. juli kl. 14.00
Skt. Jørgens Kirke i Næstved
Parkvej 101, 4700 Næstved.
Gæster fra ungdomslejren deltager.
Læs mere om ungdomslejren på side 20.
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Søndag d. 3. juni kl. 14.00

Gudstjeneste
i Ballerup
Vi fejrer gudstjeneste i Skovvejskirken med efterfølgende oplæg
ved
DDI's herrehåndbold landstræner John Johansen
Roer og orienteringsløber Louise
Peitersen
Døvanias tidligere svømmer, Ib
Steen Hansen – m.fl.
– om sport og (bibelske) værdier.

Fra d. 28. juli til og med d. 5. august

International
ungdomslejr
i Næstved

Vi har brug for frivillige!
Har du lyst til at skabe en super
oplevelse for unge døve fra flere lande?
Temaet er: Tag ansvar!
Hvis du har tid og lyst enten alle dage eller bare
nogle dage som frivillig hjælper, så kontakt kordegn
Jessica Rohde eller døvepræst Marie-Louise (se s. 7).
Vigtigt: Vi skal bruge en børneattest fra dig.

GOD PÅSKE &
GOD SOMMER!

D. 10. december 2017 jul i Skt.
Peders Kirke i Slagelse. Birthe
Petersen fortalte en julehistorie
og børnene fik slikposer.
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D. 17. december 2017 jul
i Sakskøbing Kirke. Efter
gudstjenesten var der julefrokost
og juleoptog i byen.

KOM & SE
Søndag d. 8. april kl. 13.00
i Stege Kirke
Er Stege by kendt allerede i
1200-tallet?
Hvad specielt er der ved Stege?
Birthe Petersen kan give dig svar.
Søndag d. 27. maj kl. 14.00
i Store Heddinge
Hvem var Gøngehøvdingen?
Hvorfor blev han en
folkehelt i Danmark?
Kom og få svar af Birthe Petersen.
Søndag d. 3. juni kl. 14.00
i Ballerup
Har sport, bibelen og kristendom
noget tilfælles? J. Johansen, L.
Peitersen, I.S. Hansen m.fl. besvarer
spørgsmålet med små lærerige og sjove historier.
Lørdag d. 21. juli kl. 11.00 i Fejø Kirke
Gudstjeneste, et lille foredrag
og frokost på smukke Fejø.
En skøn sommeroplevelse!
Pris pr. person: 100 kr.
Tilmelding til ML senest d. 14. juli.

Sæt også kryds ved:
Fællesgudstjeneste
Søndag d. 7. oktober!!!
Alle 3 døvemenigheder i DK i år!
Turen går til Roskilde Domkirke.
Samtale-Café med biskop Marianne Gaarden
SØNDAG D. 16. SEPTEMBER
Læs mere i næste Effata-blad.

Julen 2017 på Egebækhus med Lucia-optog - 14 børn tegnsang for
beboerne og personalet, og alle sang med på julesalmerne ved gudstjenesten. Tak til jer skønne børn og jeres forældre og bedsteforældre!

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.
––––––––––––––––

MOBILEPAY: 22369

Gudstjenester
(se også tekst TV side 736 eller
Gudstjenestelisten på www.dmsyd.dk)
APRIL
Søndag 1. april kl. 10:30 UT
Kirkesalen Ulleruphus, Lumbyesvej 28,
7000 Fredericia.
Påskegudstjeneste for alle – også udefra.
Påskemiddag. Husk tilmelding til køkkenet
på Ulleruphus!!
Se omtale også på www.dmsyd.dk

Søndag 8. april kl. 14:00 CE
Vejen kirke, Lynggårdsvej 211,
6600 Vejen.
Kaffe i sognehuset og foredrag ved
Peter Kiel Nielsen.
Gratis bus fra Ulleruphus kl. 13:00.
Se omtale også på www.dmsyd.dk.
Søndag 22. april kl. 14:00 CE
Dyrup kirke, Tranehøjen 1,
5240 Odense SV.
Kaffe i sognegården.
Lørdag 28. April UT + CE
Fælles gudstjeneste med Midt/Nord i
Syddanmark
Kl. 11:00 Frokost Blåvand kro,
Horns Bjerge 4, 6857 Blåvand.
Kl. 13:00 Oksby kirke, Kirkevej 2,
6857 Blåvand.
Kl. 14:00 Udflugt, bunker-museum
Tirpitz, Tirpitzvej 1, 6857 Blåvand.
Kl. 15:30 Kaffe på Tirpitz.
Se omtale også på www.dmsyd.dk

MAJ
Torsdag 10. maj kl. 12:30 CE
Hejls Kirke, Hejls kirkevej 21, 6094 Hejls.
Frokost-boller med pålæg på Ellegaards
Landkøkken, Havnevej 17, 6094 Hejls.
Gratis bus Nyborg, Sofiegården 9:45,
Odense Døvehus 10:30, Ulleruphus
11:30.
Se omtale også på www.dmsyd.dk.
Mandag 21. maj kl. 10:30 2. Pinsedag
Friluftsgudstjeneste CE
Friluftsgudstjeneste på kastellet,
Kongensgade 111, 7000 Fredericia.
Mulighed for at købe noget at spise til
frokost bagefter.
Se omtale også på www.dmsyd.dk.
Søndag 27. maj kl. 14:00 CE
Sanderum kirke, Sanderumvej 144,
5250 Odense SV.
Kaffe i sognelokalerne, med foredrag
om ikoner.
Gratis bus fra Ulleruphus kl. 13.00.
Se omtale også på www.dmsyd.dk.
Onsdag 30. maj kl. 14:30
Kirkesalen Ulleruphus, Lumbyesvej 28,
7000 Fredericia.
Gudstjeneste med hørende præst + tolk.
Efterfølgende er der ingen kaffebord.

Se omtale også på www.dmsyd.dk

JUNI
Søndag 17. juni kl. 14:00 UT
Taulov kirke, Holmemarksvej 2,
7000 Fredericia.
Kaffe i sognelokalerne.
Onsdag 27 juni Ulleruphus kl. 14:30 UT
Kirkesalen Ulleruphus, Lumbyesvej 28,
7000 Fredericia.
Foredrag ved Birthe Pedersen om Thorvald Stauning.
Se omtale også på www.dmsyd.dk
JULI
Søndag 8. juli kl 14:00 CE
Vester Vedsted kirke, Sdr Kirkevej 22,
6760 Ribe.
Kaffebord med lagkage på Vadehavs
centeret, Okholmvej 5, Vester Vedsted,
6760 Ribe.
Gratis bus: Nyborg 10:45, Odense 11:30,
Fredericia 12:15, Vejen ved Skodborghus
13:00.
Se omtale også på www.dmsyd.dk
Onsdag 25. juli kl. 14:30
Kirkesalen Ulleruphus, Lumbyesvej 28,
7000 Fredericia.
Gudstjeneste med hørende præst + tolk.
Efterfølgende er der ingen kaffebord.
AUGUST
Søndag 19. august kl. 14:00 CE
Bjerning kirkevej 11, 6100 Haderslev.
Kaffe på Tyrstrup kro, Tyrstrup Vestervej 6, 6070 Christiansfeld.
Onsdag 29. august kl. 14:30 EL
Kirkesalen Ulleruphus, Lumbyesvej 28,
7000 Fredericia.
Efter kaffen er der foredrag ved Erik
Lundager om hans studietur til Italien.
Se omtale også på www.dmsyd.dk.

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
JULETRÆSFESTERNE 2017
Vi holdt jule-gudstjenester og juletræs-fester rundt om i Syddanmark. Der blev fortalt julehistorier og lavet
teater-prædikener. Vi fik også danset om juletræet og spist en masse godter og spillet jule-banko. Og så fik vi
besøg af julemanden og hans kone.

NYTÅRSKUR - 14. JANUAR
Igen i år lagde Fredens Kirke i Odense hus til, da vi fejrede årets første
gudstjeneste.
Vi havde smør-selv-frokost, og fik
kransekage til kaffen, hvor Christina
viste film fra sin rejse til Irland.
Hun fortalte om gamle gravhøje
bygget 500 år før pyramiderne, og
om kristne klostre i Irland, bygget
300 år før de danske vikinger blev
kristne.

SØNDERBORG - 21. JANUAR
Efter dagens gudstjeneste i Christians
kirken fortalte
Ulrich ved kaffebordet om Sønderborgs historie, om
dets slot og broer.
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Set & Sket
FASTELAVN I HANNERUP
10. FEBRUAR

Vi fejrede familiegudstjeneste med teater-prædiken, hvor Christina og Ulrich spillede alle rollerne i
historien om ’Den Fortabte Søn.’
Der var 26 tilmeldte, men der mødte næsten 50 op.
Heldigvis var der fastelavnsboller til alle, og vi fik
hurtigt slået katten af tønden og kåret vores kattekonger.

PAVE FRANS
OG ASSISI
28. FEBRUAR
Ulrichs Lene fortalte om pave Frans
og hans forbillede Frans Assisi.
Det er første gang, en pave har taget
navn efter den kendte tigger-munk.
Der blev fortalt om paven og
den katolske kirke og vist
billeder fra byen Assisi i Italien.

Sæt
8. APRIL

FELTPRÆSTEN

✗ i kalenderen
bus
Gratis
phus
fra Ulleru
kl. 13.00

Efter gudstjenesten i Vejen vil Peter Kiel Nielsen
holde foredrag om sit felt-præste-arbejde.
Vi mødte ham i Sommersted for nogle år siden, hvor
han viste os sin udrustning og havde burkaer med.
Det var også ham, der fulgte os til flyvestationen ved
sidste sommer-udflugt. Vi glæder os til at se ham, og
høre om hans seneste udsendinger.
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Sæt

✗ i kalenderen

LØRDAG DEN 28. APRIL - FÆLLES-GUDSTJENESTE

MED MIDT-NORD

Bus
07.00
07.45
08.45
09.30
10.45
11.00
13.00
14.00

Afgang Sofiegården, Nyborg
Afgang Døvehuset, Odense
Afgang Ulleruphus, Fredericia
McDonalds /UnoX ved Vejen
Ankomst Blåvand Kro
Frokost med dansk hakkebøf
Gudstjeneste i Oksby Kirke
Udflugt til Bunkermuseet Tirpitz med intro ved tolke
og mulighed for selv at gå rundt og kigge efterfølgende
15.30 Kaffe og lagkage på Tirpitz museet
Prisen er 200 kr. - det inkluderer entre, mad, en øl/vand/vin til maden.
Tilmelding til Ulrich Thiim ulth@km.dk eller SMS: 29 91 65 45.
Tilmeldingsfristen er fredag den 13. april. Der er kun 40 pladser til Syd,
så det er først til mølle.
Efter 13. april er tilmeldingen bindende, og du kan ikke få pengene
tilbage, hvis du bliver forhindret.
Betaling sker ved bank-overførsel reg. 3420 konto nr. 11611397. Eller via mobile pay 22369.
HUSK AT SKRIVE NAVN PÅ ALLE DU BETALER FOR I BESKEDFELTET.
Hvis du skriver dig på bus-listen på Ulleruphus skal du OGSÅ tilmelde dig hos præsten.
Har du ikke modtaget bekræftelse på din mail eller SMS, er du IKKE tilmeldt.
Man kan ikke møde op på dagen uden at have tilmeldt sig, da kroen ikke har plads.

Torsdag den 10. maj

mandag den 21. maj

27. MAJ

Kristi Himmelfart Frokost

FriluftsPinsegudstjeneste

IKONER

For første gang i mange år fejrer
vi gudstjeneste på Kristi-himmelfarts-dag. Gudstjenesten i
Hejls ligger allerede kl. 12.30, så
vi får boller med pålæg ved kaffen på Ellegaards Landkøkken.
Gratis bus
Nyborg, Sofiegården kl. 9.45
Odense, Døvehuset kl. 10.30
Fredericia, Ulleruphus
kl. 11.30
Kaffe og
frokostboller
koster 50,- kr.,
som betales
på dagen.
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Vi fejrer pinsen i det fri sammen
med alle de hørende i Fredericia
provsti på Skansen.
Der er tolk, og vi reserverer de
forreste pladser til de døve.
Christina står for dele af gudstjenesten.
Temaet er LOVE-STORM, altså
kærligheds-storm som mod
sætning til udtrykket SHITSTORM, som bruges på engelsk,
når folk kritiserer hinanden i et
gigantisk skænderi.
Hvis det bliver dårligt vejr, flyt
tes gudstjenesten til Trinitatis
Kirke. Soldater-hjemmet plejer
at stille en madvogn op, så man
kan købe frokost.

bus
Gratis
phus
fra Ulleru
kl. 13.00

Sanderum kirke har mange flotte
kalkmalerier, som er klassisk
dansk kirkekunst.
Men ved kaffebordet får vi et lille
foredrag om ikoner ved Pernille
Svendsen med tolk.
Det er en klassisk type kirkekunst
fra især i den ortodokse kirke.
Billederne dekoreres med guld
og sølv, og man kommer ofte æg
i malingen for at give en særlig
glans.

Sæt

✗ i kalenderen

27. JUNI

BIRTHE FORTÆLLER OM STAUNING
Birthe Pedersen besøger os igen på Ulleruphus og fortæller om en
vigtig dansker.
Denne gang handler det om Danmarks første socialdemokratiske
statsminister, Thorvald Stauning.

8. JULI

Gratis bus

SOMMER-GUDSTJENESTE OG
LAGKAGE i Vadehavscenteret

Årets sidste gudstjeneste inden sommerferie-perioden bliver i
Vester Vedsted. Vi skal have kaffe og lagkage på Vadehavscenteret.
GRATIS BUS
10.45: Nyborg, Sofiegården
11.30: Odense, Døvehuset
12.15: Fredericia, Ulleruphus
13.00: Vejen v/Skodborghus
13.45: Ankomst Vester Vedsted Kirke
og gudstjenesten starter kl. 14:00, som vi plejer.

29. AUGUST

ERIK OM SINE STUDIER
Døvepræst Erik Lundager fra Midt-Nord
holder gudstjenesten, og efter kaffen fortæller han om sin studietur til Italien.

Tilmelding til Christina senest 1. juli på ceb@km.dk eller SMS 29
87 57 58. Kaffebord og entré koster 50 kr., der betales på dagen.

2. SEPTEMBER

SOMMER-UFLUGT TIL SVENDBORG
I år skal vi se Nordens bedst bevarede fattiggård.
Men vi starter med frokostbuffet med lune retter.
Der er én gratis øl/vand/vin til hver.
Det foreløbige program ser sådan ud:
Bus 1 – Kl. 09.45: Afgang fra Ulleruphus
Bus 2 – Kl. 09.30: Sofiegården, 10.15: Døvehuset
Kl. 11.15: Ankomst
Kl. 11.30: Frokst-buffet på restaurant Bregninge Mølle,
Kirkebakken 19, Taasinge 5700 Svendborg
Kl. 14.00: Kort Gudstjeneste i Sankt Jørgen Kirke, Brydegårdsvej 15, 5700 Svendborg
Kl. 15.00: Danmarks Forsorgs-museum, Grubemøllevej 13, 5700 Svendborg, med rundvisning i tre grupper
Kl. 16.30: Kaffe på restaurant Bregninge Mølle.
Prisen er 250 kr.
Information om tilmelding og betaling følger 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
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)
APRIL
Påskedag, søndag den 1. april kl. 14.00
Brabrand Kirke, Engdalsvej 2,
8220, Brabrand, IS
Derefter kaffe og foredrag i Sognegården, Engdalsvej 1, Brabrand.
Palle Klejs Madsen fortæller lidt af
døves historie.
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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.
Søndag den 15. april kl. 14.00
Hans Egedes Kirke, Grønlandstorv,
9210 Aalborg, EL
NB! Gudstjenesten er på dansk tegnsprog.
Efter gudstjenesten fortæller Tommy
Andersen om “Mit liv som døv - fantastisk og dramatisk” .
Lørdag den 28. april
Fællesgudstjeneste med Sydjylland-Fyn
Vi tager til Blåvand.
Se omtale!
MAJ
Lørdag den 5. maj kl. 11.00
Hune Kirke, Kirkevej 9, 9492 Blokhus,
EL
Feriehyttens 60 års jubilæum.
Husk tilmelding!
Se omtale!
Søndag den 13. maj kl. 13.00
Langenæskirken, Kirkedammen 2,
8000 Aarhus C, IS
Kaffe og foredrag i kirkens lokaler.
Se omtale!
Pinsedag søndag den 20. maj kl. 14.00
Torsted Kirke, Ørnstrupvej 23,
8700 Horsens, IS
Kaffebord og foredrag i Sognehuset.
Se omtale!

JUNI
Søndag den 3. juni kl. 14.00
Bistrupkirken, Ringvejen 7, 9800 Hjørring, EL
Kaffe i kirkens lokaler.
Tirsdag d. 6. juni kl. 10.00
Plejehjemmet ”Malik”, Umanakvej 1,
9210 Aalborg, IS
Kl. 10.00: Kaffe i ”Oasen” i kælderen
Kl. 10.30: Gudstjeneste.
Alle er velkomne!
Søndag den 10. juni kl. 13.00
Galten Kirke, Nørregade 44,
8464 Galten, IS
Foredrag i kirken om kirken, derefter
kaffe i Sognegården, Smedeskovvej 2,
Galten.
Se omtale!
Søndag den 17. juni kl. 14.00
Klosterkirken, Klosterjordet 5,
9000 Aalborg, EL
Efter gudstjenesten drikker vi kaffe
på CW Obels Plads.
Søndag den 24. juni kl. 13.00
Balle Kirke, Balle Bygade 1,
8660 Silkeborg, IS
Derefter kaffebord og foredrag i Sognegården overfor kirken.
Se omtale!
Lørdag den 30. juni – sommerudflugt
Vi tager til Ebeltoft.
Se omtale!
JULI
Søndag den 29. juli kl. 14.00
Hogager Kirke, Langgade 63, Hogager,
7500 Holstebro, IS
Foredrag i kirken om kirken, derefter
kaffe i Sognegården, Langgade 87,
Hogager, 7500 Holstebro
Se omtale!

Højskole i Herning og Aarhus
Torsdag den 19. april: Aarhus (Langenæskirken, Kirkedammen 2, 8000 Aarhus C)
Irene Schjødt fortæller om kirken som bygning.
Onsdag den 25. april: Herning (Bikuben, Døvehuset, Gl. Skolevej 29, 7400 Herning)
Irene Schjødt fortæller om Amish-folket.
Alle dage er kl. 10-12. – Vi byder på gratis kaffe, the og småkager. – Alle er velkomne!
Højskolen holder sommerferie, men starter igen i september.

Fællesgudstjeneste sammen med Syd
Lørdag den 28. april
er der udflugt og fællesgudstjeneste sammen med Sydjylland-Fyns Døvemenighed.
I år er det Sydjylland-Fyn, der arrangerer.

Tilmeldingsfrist:
14. april.
Dagens program:
BEMÆRK: Der
er kun 40
Kl. 11.00: Frokost på Blåvand Kro, Horns Bjerge 4, 6857 Blåvand
pladser til os i
(Menu: Dansk bøf med bløde løg)
Midt- Nord.
Kl. 13.00: Kort gudstjeneste i Oksby Kirke, Kirkevej 2, Blåvand
Derfor er tilmeldi
ng
Kl. 14.00: Udflugt til bunkermuseet Tirpitz, Tirpitzvej 1, Blåvand
KUN direkte til
(Danmarks største bunker fra 2. verdenskrig. Åbnede som museum juni 2017
menighedsrådsm
edlem
Introduktion i 30 minutter + tolk, derefter går man selv rundt og kigger)
Henrik Hamborg
A
nd
ersen.
Kl. 15.30: Kaffe med lagkage i museets lokaler
M
ai
l:
Kl. 16.30: Hjem
h.hamborg@hotm
ail.com
Buskørsel er gratis. En køreplan kan ses i døveforeningerne og
SMS: 31 22 61 45
på vores hjemmeside: www.DMmidtnord.dk

Pris: 200 kroner. Betales på dagen. Husk at sige til, hvis du har sukkersyge!
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Feriehytten fejrer 60 års jubilæum
Lørdag den 5. maj er der fest i Blokhus. Feriehytten fylder 60 år, og det skal fejres!
Kl. 11.00: Gudstjeneste i Hune Kirke, Kirkevej 9, 9492 Blokhus
Kl. 12.30: Der åbnes hos Restaurant ”Nordstjernen”, Høkervej 1, 9492 Blokhus
Kl. 13.00: Tre retters festmiddag med vin – der sluttes af med kaffe og kransekage
Kl. 16.30: Alle går til Feriehytten, hvor der i løbet af aftenen serveres
frikadeller, kartoffelsalat og senere kaffe. Der kan købes drikkevarer.
Kl. 22.00: Aftenen slutter.
(Bemærk: der er ikke mulighed for overnatning i feriehytten)
Pris for medlemmer af Aalborg Tegnsprogsforening: 500 kroner
Pris for ikke-medlemmer af Aalborg Tegnsprogsforening: 600 kroner
Flere oplysninger: se www.dovesferiehytten.dk
Tilmelding på mail senest 8. april: feriehytten@dovesferiehytten.dk

”Livet uden Kongesanser”
– Kirsten Malmbak fortæller
Søndag den 13. maj er der gudstjeneste i Langenæskirken i Aarhus kl. 13.00.
Efter gudstjenesten er der kaffebord i kirkens lokaler, og Kirsten Malmbak fortæller om sin nye bog ”Livet uden Kongesanser”, der udkom i december 2017.
Kirsten er døvblind og en særdeles dygtig fortæller, og bogen er en åben og
personlig skildring af tilværelsen uden syn og hørelse.
Vi skal høre om Kirstens liv og om døvblindes vilkår i samfundet i dag.
Vi sørger for tolk til dagen, så tag bare hørende familie og venner med.
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Christina og kelterne
Pinsedag, søndag den 20. maj,
fejrer vi med en gudstjeneste i Torsted Kirke i Horsens kl. 14.00.
Derefter er der kaffebord i Sognehuset, og døvepræst Christina
Ebbesen fra Sydjylland-Fyn fortæller om de første keltiske munkes
arbejde i Irland. Vi hører om, hvordan de begyndte at bygge klostre
allerede i 500-tallet, og vi hører også om den fantastiske passage-gravhøj, Newgrange, som er bygget 500 år før pyramiderne.
Christina runder af med at vise os film fra både klostrene og gravhøjen.

Den gyldne kirke i Galten
Søndag den 10. juni kl. 13.00 holder vi gudstjeneste i Galten Kirke.
Kirken blev renoveret og genåbnet i 2014.
Kirkerummet blev fornyet i et samarbejde mellem kunstnerne Peter Brandes og
Maja Lisa Engelhardt og arkitekt Jane Havshøj.
Det fremstår nu roligt og enkelt og fyldt med dejlige, gyldne farver.
Når gudstjenesten er færdig, bliver vi siddende i kirken, mens vi hører lidt om
udsmykningen.

Erik fortæller om Italien
Søndag den 24. juni kl. 13.00
holder vi gudstjeneste
i Balle Kirke
(der blev renoveret i 2016).
Efter gudstjenesten drikker
vi kaffe i Sognegården overfor kirken, og imens fortæller
Erik Lundager om sin tur til
Italien i efteråret 2017.

Farver, farver, farver
Gør farver dig glad? Kan du
lide noget, der er anderledes
og inspirerende? Så tag på
sommertur og kom med til
gudstjeneste i Hogager Kirke
søndag den 29. juli kl. 14.00.
Kirken fik sine modige, muntre og flotte farver i forbindelse med sit 100 års jubilæum i
1999.
Når gudstjenesten er færdig,
bliver vi siddende i kirken,
mens vi hører lidt om udsmykningen. Derefter drikker vi
kaffe i Sognegården (Hogager
Kulturhus).
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Midt- og Nordjyllands Døvemenighed

Sommerudflugt
Lørdag den 30. juni tager vi på sommerudflugt
I år tager vi til Ebeltoft, hvor vi besøger Fregatten Jylland
Dagens program:
Kl. 11.00: Andagt i auditoriet ved Fregatten Jylland, S.A. Jensens Vej 4, 8400 Ebeltoft.
Kl. 12.00: Middag på Fregatten Jylland. Menu: sild og skipperlabskovs. Én vand eller én øl gratis.
Kl. 13.30: Fregatten Jyllands guide fortæller kort om skibet og dets historie (med tolk).
Derefter ser man skibet på egen hånd.
Kl. 15.00: Vi forlader Fregatten og tager til Fuglsøcentret, Dragsmurvej 6, 8420 Knebel, hvor vi drikker eftermiddagskaffe.
Kl. 16.00 – 16.30: Vi kører hjem.
Hver deltager får en gratis informationsbog om Fregatten Jylland.
Busserne er gratis. En køreplan kan ses i døveforeningerne og på vores hjemmeside: www.DMmidtnord.dk
Pris for deltagelse: 200 kroner, der betales på dagen.
Tilmelding: senest søndag den 17. juni til døvepræsterne eller på tilmeldingslister i døveforeningerne.
Husk at sige til, hvis du har sukkersyge og har brug for sukkerfri kage til kaffen.
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Fra Døves Kirke
Velkommen til ny administrativ medarbejder Lis Krogsbjerg
1. januar 2018 startede Lis Krogsbjerg i en ny-oprettet 15 timers stilling som administrativ medarbejder.
Hendes arbejdsområde vil omfatte kirkens regnskabsmæssige og administrative opgaver. Hun har fået sit
eget kontor og vil være i kirken 3 dage om ugen. For 2
år siden startede Lis i virksomhedspraktik hos os i en
måned. Derefter var hun ansat i perioder og var god
til at løse forskellige opgaver. Lis er bankuddannet og
har 35 års erfaring med regnskabsmæssige opgaver
i den finansielle sektor, så hun er vant til at arbejde
med tal.
Endvidere har Lis erfaring med regnskabs- og bogføringsopgaver i Folkekirken. Som barn af døve forældre, CODA, er Lis vant til døveverdenen og tegnsprog.
Lis fortæller, at hun blev konfirmeret af pastor Behrendt i Døves Kirke oktober 1973, hvor pastor Tillner
Andersen var ansvarlig for gudstjenestens forløb.

Vi ønsker alle Lis hjertelig velkommen og ser frem til
et frugtbart samarbejde med hende.
På vegne af menighedsrådet
Ritva

Mindeord om pastor emeritus Anders Erik Tillner Andersen
Den 22. december 2017
læste vi i Kristeligt Dagblad, at forhenværende
døvepræst ved Døves
Kirke Tillner Andersen
er død, 81 år gammel.
Han blev bisat fra Skt.
Knuds Kirke i Odense
den 29. december.

mander, som fandt hans undervisning ekstra interessant.

Tillner var uddannet døvelærer og talehørepædagog.

Først i 2012 blev dele af Bibelen efter 10 års oversættelsesarbejde oversat til dansk tegnsprog, og vores
nye Tegnbibel fik kongelig autorisation 12. december
2012.

I 1971 blev han kaldskapellan for Døvemenigheden
Øst for Storebælt. Denne stilling havde han frem til
2000.

Som mangeårig kirkeværge gjorde Tillner meget ud
af at vedligeholde og udsmykke Døves Kirke, så vores gamle kirke stadig i dag fremstår smuk.

Mange konfirmander husker ham som en god og levende fortæller af bibelhistorie på dansk tegnsprog.

I Odense dedikerede Tillner sit pensionistliv til at
male billeder.

Nogle gange gennemgik Tillner oversættelsen af et
par bibelske sætninger fra originalsproget (græsk og
latin) til dansk for sproginteresserede døve konfir-

På vegne af menighedsrådet
Ritva

Selv om dansk tegnsprog var Tillners modersmål, var
han modstander af brugen af dansk tegnsprog under gudstjenester og andre kirkelige handlinger. Han
talte dansk og brugte tegn, som han kaldte kirketegnsprog. Tillners argument var, at sålænge Bibelen var
på dansk, ville han kun bruge kirketegnsprog.
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INTERNATIONAL UNGDOMSLEJR I DANMARK I ÅR!
Sommeren 2018, fra d. 28. juli til d. 5. august

” TAKE RESPONSIBILITY?!” – ”Tag ansvar?!”
Er du mellem 15 år og 30 år gammel?
Kunne du tænke dig at komme med
på en international ungdomslejr i Danmark i år?
Fra den 28. juli til den 5. august har vi
plads til 60 unge, der kan tale dansk
tegnsprog.
Der kommer unge døve fra mange forskellige lande!
Pris: 1500 kroner, men lad ikke prisen
afskrække dig – hvis du er interesseret,
og har behov for at søge om midler til
deltagergebyret, så kontakt døvepræsterne Christina Ebbesen eller MarieLouise Bork Winther (kontaktinfo s. 7
og s. 9).
Ungdomslejren afholdes i en stor spejderhytte ved Næstved, med adgang til
smukke naturomgivelser.
Du skal være forsikret gennem dine
forældre eller selv have en forsikring,
der dækker.
Alle deltagere får et YOUTHPASS-certifikat og kan sætte det på CV´et.
International Ecumenical Working
Group (IEWG) samarbejder med døve
menighederne i Norge, Danmark, Sverige, Tyskland og England omkring
denne ungdomslejr, der ikke kun er
oplevelser og fællesskab, men også læring og udvikling.
På denne ungdomslejr vil du lære andre unge døve at kende og få et fællesskab på tværs af de forskellige tegnsprog. Du vil lære om og reflektere
over europæiske værdier. Få viden om
de grundlæggende FN konventioners
rettigheder. Udvikle begreber som ”an-

28.7. - 5.8. 2018

svar for eget liv, hinanden og fællesværdier”, samt komme på spændende
udflugter og prøve dine evner af sammen med ligesindede.

Tilmeldingsfristen er NU!!
Hvor tilmelder du dig?
Gå på IEWG´s hjemmeside på:
www.deaf-iewg.org
Kontakt evt. døvepræsterne: C. Ebbesen på CEB@KM.DK eller ML Winther
på MLBW@KM.DK (se også s. 7 og 9)
Udfyld alle linjerne på IEWGs side.
Deltagergebyr indbetales på konto-nr.:
Reg. nr. 2191 Kontonr. 4376957840.
HUSK! Skriv dit navn på indbetalingsmeddelelse til modtager.
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