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Ekspedition
Henvendelse om abonnement kan
ske til Marie-Louise Bork Winther på:
MLBW@KM.DK eller per SMS på
30 222 199
Adresseforandringer
Meddeles til Marie-Louise Bork
Winther og ikke til stedlige
postkontor.
Sats og tryk
Jelling Bogtrykkeri
Nordkrogen 19, 7300 Jelling
Tlf. 75 87 17 44
kk@jellingbogtrykkeri.dk
Deadline for næste nummer:
24. februar 2020
Døvemenighedernes hjemmeside,
hvor Effata kan læses i PDF-format:
www.dovemenighed.dk
Bidrag til døvemenighederne
kan sendes til:
Døvemenighedernes Kollektdag
Att.: Ellen Nymann Eriksen
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Giro: 527-5709 eller overføres til
Danske Bank,
reg.nr. 1551 - konto 527 5709

– se evt. juleevangeliet på bagsiden
Jeg læste engang en artikel om nogle
børn, der var blevet spurgt om, hvad
de ville gøre, hvis de var Gud. Hvis
de havde mulighed for at bestemme
alting, hvad skulle der så ske?
Flere af børnene ville selvfølgelig
sørge for, at det regnede med slik,
burgere og iPads. Det ville de fleste børn nok være meget tilfredse med – og
måske også nogle voksne.
Anders, der var syv år gammel, sagde: "Hvis jeg var Gud, ville jeg give alle
landene, der fører krig, hukommelsestab, så de ingenting kan huske - og
fortsatte: "Så ville jeg lade som om, jeg var et menneske og sige til dem, at de
skulle holde op med at lave krig og være bedste venner".
Juleevangeliet – historien om det lille barn i krybben i Betlehem – er en fortælling om netop det. Om at Gud selv blev menneske. Det er historien om, at
den Gud, som ingen nogensinde havde set, pludselig viste sig i vores verden,
som et lille barn der blev født af et par fattige forældre. Kom han til verden i et
palads i Rom i centrum af Romerriget? Nej, helt ude i kanten af riget i en stald.
Så i julen blev der vendt op og ned på alting: Den almægtige Gud lod sig
føde i en stald.
Kejser Augustus var verdens mægtigste mand. Han havde en hær af soldater, som kunne tvinge hans vilje igennem. Han brugte sin magt til at sende
mange tusinde mennesker ud på vejene, fordi de skulle tælles i deres hjemby.
Augustus kunne tvinge mennesker til at gøre sin vilje, og hvis de ikke ville
det, kunne han bruge vold.
Når Gud viser sin magt, er der også en hær - en himmelsk hær, men den
synger om fred.
Engang imellem tænker vi, at Gud burde stoppe sult og krig og nød. Men så
skulle han jo bruge samme magt som Augustus magt – nemlig til at tvinge
det igennem.
Og det kan Gud ikke, for hans magt er helt anderledes: Den udspringer af
kærlighed. Og den helt fantastiske påstand er, at det er den, der i virkeligheden er den største.
Hvad skal vi bruge det til? Hvad skal vi bruge det til her i vores verden, hvor
der er krig og sult, hvor der mennesker der er alene, her, hvor der er mennesker, der blive syge, lider og dør?
Ja, vi har kun ordet om fred og kærlighed at holde fast i! Vi har kun troen på,
at Guds kærlighed er den stærkeste magt i denne verden, og at han hælder
den kærlighed ud over os, over dig og mig. Vi er ikke alene.
Derfor er der håb!
Der er håb i Syrien, der er håb i Sudan, og der er håb i Aalborg og på Vesterbro.
Frygt ikke! Vær ikke bange!
Måske skal vi så engang få lov til at opleve en jul, hvor også mennesker holder fred med hinanden. Glædelig jul!
Erik Lundager
(Se evt. Erik Lundagers afskedshilsen på s. 15)
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Illustration af Esben Hanefelt Kristensen

EFFATA

Og det skete
i de dage…

Døvemenigheden
Døves Kirke og København
DØVES KIRKE

GUDSTJENESTER

Falkoner Allé 132, 2000 Frederiksberg
E-mail: hn@km.dk, SMS: 51 44 28 66

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

Kirkens konto:
Reg.nr.: 2191 kontonr.: 6897-137-761
MobilePay: 68874

NOVEMBER
Tirsdag 26. november 2019 kl. 10.30
Sansejulegudstjeneste
Døves Kirke, København, LL
Gudstjenesten er tilrettelagt særligt
til døvblinde. Smørrebrød efter
gudstjenesten. Alle er velkomne.
NB! Husk tilmelding til
Heidi Nissen Moesby

KIRKEKONTORETS ÅBNINGSTIDER
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 hver anden
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
Dalgas Boulevard 85, 2. th., 2000 Frederiksberg
Mobil og SMS: 31 79 99 57, E-mail: llk@km.dk
Træffes i Døves Kirke efter aftale.
Fri mandage.
KORDEGN, SOGNEMEDHJÆLPER
OG DAGLIG LEDER
Heidi Nissen Moesby
SMS: 51 44 28 66, E-mail: hn@km.dk
Skype: doeveskirke
Træffetid: Se kirkekontorets åbningstider.
Fri fredage.

KIRKETJENER

P.t. på uddannelsesorlov til og med 28. februar 2020
Alyson Araujo
SMS: 52 81 80 70, E-mail: alalb@km.dk
Træffes i Døves Kirke tirsdag-fredag kl. 9-13.
Fri mandage.

KIRKETJENERVIKAR

Julie F. Faustrup
E-mail: kirketjenerjulie@gmail.com
Træffes i Døves Kirke tirsdag-fredag kl. 9-13.
Fri mandage.

KIRKEVÆRGE

Gugga Sønnichsen
SMS: 31 19 25 05, E-mail: guggafiil@gmail.com
Træffes i Døves Kirke efter aftale.

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

Følg os på
facebook "Døves Kirke"

Torsdag 28. november 2019 kl. 14.00
Plejehjemsgudstjeneste
Fælledgården, Drejøgade 3
København, LL
DECEMBER
Søndag 1. december 2019 kl. 14.00*
1. søndag i advent
Døves Kirke, København, LL, HNM
Familiegudstjeneste med krybbespil.
Læs mere: www.doveskirke.dk
Onsdag 4. december 2019 kl. 10.00
Juleandagt og -afslutning,
kun for Åbent Hus.
Døves Kirke, København, HNM
Tirsdag 10. december 2019 kl. 10.00*
Skolejulegudstjeneste kun for elever
fra Geelsgårdsskolen.
Døves Kirke, København, LL, HNM
Onsdag 11. december 2019 kl. 18.45
Julegudstjeneste kun for beboere på CFD.
Oktobervej, Herlev, LL, HNM
Tirsdag 17. december 2019 kl. 9.30 (10.00)*
Skolejulegudstjeneste kun for elever
på Langelinieskolen
Døves Kirke
København, LL, HNM
Torsdag 19. december 2019 kl. 14.00
Plejehjemsjuleandagt
Fælledgården, Drejøgade 3
København, HNM
Pakkeleg og socialt samvær
Tirsdag 24. december 2019 kl. 14.00*
Juleaftensgudstjeneste for hele familien
Døves Kirke
København, LL, HNM
Se omtale!
Tirsdag 31. december 2019 kl. 14.00*
Nytårsaftensgudstjeneste
Døves Kirke
København, LL, HNM
Se omtale!

2020
JANUAR
Torsdag 9. januar kl. 14.00
Plejehjemsandagt
Fælledgården, Drejøgade 3
København, HNM
Bankospil
Se omtale!
Søndag 26. januar kl. 14.00
3. søndag e. Helligtrekonger
Døves Kirke
København, CEB
Bankospil
FEBRUAR
Torsdag 13. februar kl. 14.00
Plejehjemsgudstjeneste
Fælledgården, Drejøgade 3
København, LL
Skabelsesgudstjeneste
Søndag 23. februar kl. 14.00
Fastelavn
Gudstjeneste for børn og voksne
Tøndeslagning og fastelavnsboller
Døves Kirke
København, LL
MARTS
Søndag den 1. marts kl. 14.00
1.søndag i fasten
Døves Kirke
København, LL og Mette Gautier
Se omtale!
Torsdag 12. marts kl. 14.00
Foredrag ved Rødtop om Carl Becker
Fælledgården, Drejøgade 3
Uge 12
Studierejse til Israel
Gudstjeneste under rejsen.
Lørdag 28. marts kl. 10.30*
Børnegudstjeneste
Døves Kirke,
København, LL
Frokost og æselridning
APRIL
Torsdag den 2. april 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.
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JUL OG NYTÅR I DØVES KIRKE
NB! Julegudstjenesten og nytårsgudstjenesten afholdes i år kl. 14.00
Den 24. december kl. 14.00
En stemningsfuld gudstjeneste for hele familien. Gudstjenesten indledes
og afsluttes med salmer visualiserede af Ragna Huse.
Den 31. december kl. 14.00
Nytårsgudstjeneste. Vi ser tilbage på det gamle år 2019 med billeder af årets
begivenheder i kirken og byder det nye år 2020 velkommen.
Efter gudstjenesten får vi kransekage og alkoholfri champagne.

2 FOREDRAG – ÅBNE FOR ALLE:

INFORMATIONSAFTENER
OM STUDIEREJSEN TIL
ISRAEL
KAN DU GODT LIDE BANKOSPIL?
SÅ SE HER:

16/1-2020 kl. 16.00: Information om rejsen til Israel
samt foredrag ved præst og mediemand Mogens
Hansen.

4/12-2019 kl. 10.00 i Døves Kirke
Juleandagt og -afslutning med æbleskiver og
bankospil, kun for Åbent Hus. 1 plade for 20 kr.
eller 3 plader for 50 kr.

11/2-2020 kl. 16.00: Information om rejsen til Israel
samt foredrag ved rejseleder Lilly Krarup.

9/1-2020 kl. 14.00 på Fælledgården
Plejehjemsandagt med året der gik 2019, bankospil
og socialt samvær. Pris: Gratis.
26/1-2020 kl. 14.00 i Døves Kirke
Gudstjeneste og nytårsbankospil. 1 plade for 20 kr.
eller 3 plader for 50 kr.

Til dig som er tilmeldt studierejsen til Israel: Vil du
blive klogere på Israel? Så kom og hør Mogens Hansens fortælling om Israel og Lilly Krarups fortælling
om de forskellige steder, som vi skal besøge under
rejsen til Israel.
Der vil også blive mulighed for at stille spørgsmål til
Israelrejsen.
Er du ikke tilmeldt studierejsen til Israel, så er du naturligvis stadig velkommen til at komme og lytte med.
Efter begge foredrag vil det være muligt at købe suppe for 25 kr. pr. person.
Tilmelding skal ske til Heidi på e-mail: hn@km.dk
senest én uge før datoen for begge informationsaftener. Vel mødt i Døves Kirke!

BABYSALMESANG
Der er babysalmesang i Døves Kirke igen med
musikpædagog Anne-Mette Riis!
Babysalmesangforløbet bliver tegnsprogstolket.
Læs mere på kirkens hjemmeside under ”Tilmeld dig
arrangement.
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GUDSTJENESTE
OG
FOREDRAG
SØNDAG
DEN
1. MARTS
KL. 14.00

TIRSDAG DEN 28. JANUAR 2020
KL. 17.30-20.00 I DØVES KIRKE

FOREDRAG OM
DYREETIK VED JULIE F.
FAUSTRUP
Kom og hør Julie Fabricius Faustrup fortælle om menneskets
moralske forpligtelser og dilemmaer i forhold til brugen af
dyr.
Julie fortæller: Vi skal reflektere over, hvorfor vi behandler de
forskellige dyr, som vi gør. Hvorfor føler vi større tilknytning og
deraf større moralsk forpligtelse overfor kæledyr såsom hunde i
forhold til produktionsdyr som for eksempel grise? Grise er faktisk
er mere intelligente end hunde.
Hvorfor har vi ikke store moralske kvaler, når vi klasker en flue og
dermed slår den ihjel?
Efter foredraget vil der være 2 forskellige slags grød tilberedt af Magnus Holstein Madsen for 25. kr. person. Tilmelding: senest den 23/1-2020 på e-mail: hn@km.dk eller
på Døves Kirkes hjemmeside under ”Tilmeld dig arrangement”.

Sognepræst Mette Gautier fra Østsalling Pastorat i Jylland kommer
i Døves Kirke søndag
den 1. marts kl. 14.00 og
holder gudstjeneste sammen med døvepræst Lise
Lotte Kjær. Efter gudstjenesten og kaffebord vil
Mette Gautier fortælle
om sig selv.
Mette er uddannet tegnsprogstolk fra KC København og har været tolkelærer på KC Århus.
Kaffe og kage: 25 kr. pr.
person. Alle er velkomne!

FILMAFTEN

SORGGRUPPER

Torsdag den 6. februar kl. 19.00 viser vi filmen:
Den unge Astrid.
Filmen handler om forfatteren Astrid Lindgren
og de hårde år, hun gennemlevede i sin ungdom.
Introduktion til filmen ved Lise Lotte.
Det koster 25 kr. at deltage
(for snacks og vand/sodavand).
Tilmelding til Heidi på hn@km.dk

Døves Kirke giver nu et tilbud om
at deltage i sorggruppe til personer, som har mistet et nært menneske for nyligt eller for længere
tid siden. Det starter i januar og
ledes af Jennie Westh og Lise Lotte Kjær. Mere information kan fås
ved henvendelse til Lise Lotte.

NY KIRKETJENERVIKAR I DØVES KIRKE
Vores kirketjener Alyson Araujo er
på uddannelsesorlov og deltager i
Frontrunners i perioden d. 1. september 2019 til og med d. 28. februar 2020. Vi ønsker ham et godt og
lærerigt ophold på Castberggård!
I Alysons orlovsperiode har vi derfor ansat Julie Fabricius Faustrup
som kirketjenervikar. Hun er 30
år, døv og har en kandidatgrad fra
universitetet i husdyrvidenskab. Vi
ser frem til et godt samarbejde. Velkommen til Julie.

FREDAG DEN 24. JANUAR FRA KL. 19.00-21.00

FOREDRAG OM “GUDS HÅND”
I DØVES KIRKE VED JAKOB GADE
En fortælling om Diego Armando Maradona, der stadigvæk har en gudestatus i Argentina og Napoli. Han
lagte hans fodboldstøvler på hylde for mere end 20 år
siden, men folk snakker stadig om ham. Til sidst vil
Jakob Gade ikke drible uden om det meste berømte
mål i fodboldhistorie kaldet “guds hånd”. Var den en
skæbne eller bare en snyd?
Kom til Jakob Gades foredrag og få et indblik i et unik
fodboldliv om manden med “guds hånd”. Det koster
25. kr. pr. person for 1 sodavand og lidt snack. Tilmelding til Heidi, hn@km.dk

AL TILMELDING KAN SKE PÅ KIRKENS HJEMMESIDE
www.doveskirke.dk under ”Tilmeld dig til arrangement”
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Se meget mere i vores store billedarkiv på www.doveskirke.dk

Det bedste Kulturnatarrangement i Døves
Kirke nogensinde!
Efter Ritvas velkomst fortæller Heidi om kirkens spændende historie. Døves Kirke ligner ikke andre kirker.
Ritva Bergmann

Ole Vestergaard fortæller om sin store passion for fotografering
af mennesker og vild natur. Her er nogle billeder fra hans
fernisering i Døves Kirke.

Ritva takker nordmanden Sonja Myhre Holten for hendes
interessante oplæg om ”Sprog og magt”.

Holde i hånden,
som viser tryghed, nærvær,
omsorg.

Vingerne består af mange
hænder. Oles billeder er meget
udtryksfulde.

En forrygende koncert med Signmark,
døv rapper Marko Vuoriheimo fra
Finland, hvor han med ASL/internationale tegn fortalte levende om
sit liv, arbejde og karriere samt
fremførte 7 sange. En rigtig god
vekselvirkning. Chike Ohanwe som
medartist sang fantastisk.
Publikum var henrykte og havde
hænderne oppe og sang med.

Natgudstjeneste
... med temaet: Tilgivelse
som afslutning af
Kulturnatten
Tusind tak til alle medvirkende. I var med til at gøre
Kulturnatten 2019 til en uforglemmelig og fantastisk
oplevelse.
Ritva Bergmann

Dittes stilfulde poesi om åbning.

Marlene holder fredfuldt
åndedrætsmeditation
”Tilgivelsens ånd”.

Asgers tankevækkende refleksioner
om tilgivelse.

Aino performer den smukke
salme ”Du, som har tændt
millioner af stjerner ….”

Lise Lottes poesifyldte digt ”Vi tror”.

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 ØST DK
SJÆLLAND, LOLLAND-FALSTER og BORNHOLM
GUDSTJENESTER

Døvepræst

Marie-Louise Bork Winther
mlbw@km.dk
SMS: 30 222 199
Skype: 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
Joan Jensen
joanirjen@gmail.com
SMS: 21287368
Sydhavsøerne
Yvonne Hjetting
yvonnehjetting@gmail.com
SMS: 40169769

Tilmelding hos ML:
SMS til 52 11 13 53
KUN tilmeldinger
Menighedsrådsformand

Ritva Bergmann
ritva@bergmanns.dk
SMS: 53710247

FACEBOOK

Døvemenigheden Øst for Storebælt
Billeder fra gudstjenester og kirkelige handlinger kan ses på Facebookgruppeside: Døvemenigheden Øst
for Storebælt.
Kaffebordspris?
– Spørg døvekordegnen

Se også tekst-TV s. 736,
”Døvemenigheden Øst for Storebælt”
på Facebook, og www.praest.org.
Ret til ændringer forbeholdes.
ADVENT
DECEMBER
OG JUL
Søndag d. 8. december
2019
kl. 12.30 *
Børne-julegudstjeneste
Skt. Peders Kirke, Herrestræde 1,
4200 Slagelse
Julegodter og underholdning
til store og små.
Næstved Døveforening arrangerer
jule-kaffebord og underholdning.
Husk tilmelding hos Næstved
Døveforening.
Søndag d. 15. december kl. 11.00
Jule- og adventsgudstjeneste
Sakskøbing kirke, Kirkestræde 2,
4990 Sakskøbing
Sydhavsøernes Døveforening
arrangerer julefrokost og kaffebord.
Tilmelding d. 7. december hos
ML på 52 11 13 53
2020
JANUAR
Søndag d. 19. januar kl. 13.00 *
Frederikssund Kirke
Ved Kirken 8, 3600 Frederikssund
Foredrag: Jakob Arnbjerg.
Se s. 8
FEBRUAR
Søndag d. 9. februar kl. 14.00 *
Klosterkirken i Nykøbing Falster
Kirkepladsen 3, 4800 Nykøbing Falster
Lille udflugt.
Se s. 8

MARTS
Søndag d. 8. marts kl. 14.00 *
Helsinge Kirke
Kirkegade 5, 3200 Helsinge
Foredrag: Henrik Hamborg Andersen
Se s. 8

Søndag d. 22. marts kl. 14.00 *
Pedersborg Kirke
Kirkevænget 2A, 4180 Sorø
Oplæg: Pedersborg Kirke.
Se s. 8

APRIL
Lørdag d. 18. april kl. 11.00 *
Vejleå Kirke i Ishøj
Ishøj Blvd. 1, 2635 Ishøj
Påskefrokost
Se s. 8
Søndag d. 26. april kl. 13.00
Nørre Alslev
Nørre Alslev Langgade 82,
4840 Nørre Alslev
Foredrag: Christina Ebbesen.
Se s. 8

Lørdag d. 22. februar kl. 13.00 *
Borup Kirke
Hovedgaden 41, 4140 Borup
Foredrag: Louise Peitersen
Se s. 8

TILMELDINGER: Hvis du vil tilmelde
dig et arrangement, som står på s. 7 & 8,
bedes du gøre det til ML på:
SMS 52 11 13 53 E-mail: MLBW@KM.DK
* Gudstjenesten stemmetolkes
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KOM & SE

BIBLEN OG
KROKODILLER
Søndag d. 9. februar
Fra Krokodille til Livyatan. Udflugt efter gudstjenesten til Krokodille Zoo i Eskilstrup. ML fortæller om bibel og videnskab. Tilmelding hos ML senest
d. 1. februar på SMS 52 11 13 53.

– I FORBINDELSE MED GUDSTJENESTEN

19/01 Frederikssund Kirke
Jakob Arnbjerg, tidligere fængselspræst,
fortæller om næstekærlighed
22/02 Borup Kirke
Foredrag ved Louise Peitersen
om arbejdet på Røde Kors Hjemmet

SVANEMØLLE KASERNE 26. FEBRUAR
Onsdag d. 26. februar, kl. 16.00-18.00 på Svanemøllens kaserne, Ryvangs Allé 2, 2100 Østerbro
Kom til en rundvisning og foredrag på Svanemøllens Kaserne. Døvepræst ML fortæller om feltpræstearbejdet, kaptajn Morten Dahl Nielsen fortæller
om kasernens historie og om Hjemmeværnet. Kan
døve gøre nationaltjeneste?
Tilmelding senest d. 12. februar på SMS 52 11 13 53

PÅSKEFROKOST I ISHØJ
Lørdag d. 18. april i Vejleå Kirke
Gudstjenesten kl. 11.00. Frokost fra kl. 12.15.
Pris: 85 kroner
Tilmelding senest 12. april SMS til 52 11 13 53

08/03 Helsinge Kirke
Henrik Hamborg Andersen
fortæller om formands- og menighedsrådsarbejde i Midt-Nord Danmark

TIL ARETZ´
ENDE
Søndag d. 26. april i
Nørre Alslev Kirke
Fortæller døvepræst
Christina Ebbesen om
sine bøger. Kom og få
fortællingen om tilblivelsen af et eventyrligt
univers.

VENSKABSMENIGHED
I SANDEFJORD PÅ BESØG
I 2020
Vi har fået en venskabsmenighed i Sandefjord. Jessica (vores
tidligere kordegn) og hendes mand Carsten, er flyttet til byen,
hvor hun d. 13. oktober 2019 blev indsat som trosoplærer og
medliturg. Til juni 2020 besøger døve fra Sandefjord os og vi
håber du/I har lyst til at gøre deres ophold uforglemmelig.
Både ved den bibelske workshop og gudstjenesten i Maribo
domkirke, lørdag d. 6. juni 2020.
Jessica Elliot Rohde,
trosoplærer ved Sandefjord Døvekirke.

Sandefjords Døvekirke.

8

SÆT KRYDS VED
Lørdag d. 2. maj kl. 10.00 i Næstved
Bagefter åbner NVDF dørene i F16.
Søndag d. 17. maj kl. 13.00 i Hillerød
Samtale Café – Døveprovst Børge
Munk Povlsen

Døvemenigheden
Sydjylland-Fyn
Menighedsrådets formand
RITTA FREUND CHRISTENSEN
Brandorffsvej 30
6000 Kolding
Mobiltlf.: 53 38 10 70
Email: CF.ritta@hotmail.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)
DECEMBER
Lørdag den 7. december kl. 14:00 UT
Høje Kolstrup kirke, Lergård 4, 6200 Aabenraa.
Julehygge i kirkens lokaler.
Lørdag den 7. december kl. 14:00 CE
Hans Tausens kirke, Rugårdsvej 62,
5000 Odense C.
Gratis Bus fra Ulleruphus kl. 13.00
Juletræsfest i Døvehuset.
Søndag den 8. december kl. 14:00 UT
Vor Frelsers Kirke, Kirkegade 24, 6700 Esbjerg.
Juletræsfest i sognegården.

Søndag den 8. december kl. 14:00 UT
Michaelis Kirke, Vendersgade 30B,
7000 Fredericia.
Juletræsfest i Michaelisgården.
Fredag den 20. december kl. 13:00 UT og CE
Juleafslutning med Fredericiaskolen
Hannerup Kirke, Prangervej 114,
7000 Fredericia.
Tirsdag den 24. december kl. 15:00 CE
Jule-aftens-gudstjeneste.
Kirkesalen på Ulleruphus, Lumbyesvej 28,
7000 Fredericia.
JANUAR
Søndag den 12. januar kl. 12:30 CE
NYTÅRSKUR
Lyng Kirke, Højmosevej 3, 7000 Fredericia.
Smør-selv-frokost i sognegården.
Gratis bus fra Odense døvehus kl. 11.00,
Ulleruphus kl. 12.00.
Se omtale også på www.dmsyd.dk
Søndag den 19. januar kl. 14:00 UT
Munkebo kirke, Fjordvej 80,
5330 Munkebo.
Kaffebord på Munkebo kro, Fjordvej 56,
5330 Munkebo.
Onsdag den 29. januar kl. 14:30
Kirkesalen Ulleruphus, Lumbyesvej 28,
7000 Fredericia.
Gudstjeneste med hørende præst + tolk.
Efterfølgende er der ingen kaffebord.
FEBRUAR
Søndag den 9. februar kl. 14:00 CE
Gauerslund kirke, Kirkebakken 32,
7080 Børkop.
Kaffe i sognelokaler og foredrag
ved Ole Vestergaard.
Gratis bus fra Odense døvehus 12.15
Ulleruphus 13.15.
Se omtale også på www.dmsyd.dk
Lørdag den 22. 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
Onsdag den 26. februar kl. 14:30 UT
Kirkesalen Ulleruphus, Lumbyesvej 28,
7000 Fredericia.
Efter kaffen er der foredrag med
Ulrich Thiim om konflikter i verden.
Se omtale også på www.dmsyd.dk

SE OGSÅ GUDSTJENESTE LISTE OG OMTALER PÅ
VORES HJEMMESIDE WWW.DMSYD.DK

MARTS
Søndag den 1. marts kl. 14:00 UT
Kvaglund kirke, Kvaglundparken 18,
6705 Esbjerg.
Foredrag ved Moses fra den burmesiske
menighed. Kaffe i kirkens lokaler.
Gratis bus: Døvehuset Odense kl. 11.30,
Ulleruphus kl. 12.30.
Se omtale også på www.dmsyd.dk
Søndag den 15. marts kl. 14:00 UT
Mølholm kirke Niels Skousvej 13A,
7100 Vejle med Midt-Nord.
Gratis bus: Døvehuset i Odense kl. 12.15,
Ulleruphus kl. 13.15.
Se omtale også på www.dmsyd.dk
Onsdag den 25. marts kl. 14:30
Kirkesalen Ulleruphus, Lumbyesvej 28,
7000 Fredericia.
Gudstjeneste med hørende præst + tolk.
Efterfølgende er der ingen kaffebord.
APRIL
Søndag den 5. april kl. 14:00 CE
PALMESØNDAG
Sct. Michaelis kirke, Vendersgade 30c,
7000 Fredericia.
Banko i tegnsprogshuset.
Se omtale også på www.dmsyd.dk
Søndag den 12. april kl. 14:00 CE
PÅSKESØNDAG
Kirkesalen Ulleruphus, Lumbyesvej 28,
7000 Fredericia.
Påskegudstjeneste for alle – også udefra.
Påskemiddag 200 kr. Husk tilmelding til
køkkenet!! Se omtale også på www.dmsyd.dk
Onsdag den 15. april
FILMAFTEN
FTSF Egeskovvej 3, 7000 Fredericia
Pasta og kødsovs i FTSF kl. 17:00 derefter ser
vi filmen The Upside med undertekster og
tolke. Vi slutter af med kaffe.
Søndag den 19. april kl. 11:00 E & UT
Fælles gudstjeneste med Midt/Nord
i Syddanmark.
Koldinghus, Koldinghus 1, 6000 Kolding.
Se omtale også på www.dmsyd.dk
Lørdag den 25. april kl. 10.30 UT og CE
KONFIRMATION
Hannerup Kirke, Prangervej 114,
7000 Fredericia. Efter konfirmationen er
der gratis kaffebord i sognegården.
MAJ
Søndag den 17. maj kl. 14:00 CE
Ulbølle Kirke, Nyvej 51A,
5762 Vester Skerninge.
Kaffe på den økologiske landhandel
Høkildegård, Åmarksvej 46,
5762 Vester Skerninge.
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Set & Sket
EVANS LIV
Evan fortalte på Ulleruphus om sit liv som
døv, sin opvækst, tid
på døveskolen og arbejdet som animator.

BRYD
ISOLATIONEN
Britt Holm besøgte os på
Fyn og fortalte om DDLs
arbejde for at nå ud til isolerede døve.

SOMMER-UDFLUGT
GRÅSTEN
Solen skinnede, så alle svedte. Vi spiste
frokost på Den Gamle Kro og spadserede til gudstjeneste i slotskirken, hvor
der var rundvisning i både kirken og
haven, inden vi gik tilbage og fik sønderjysk kaffebord med MANGE kager.

VIKINGESPILLET I JELS

BESØG I
REFORMERT KIRKE

Janus Lynggaard, som
har været med til at
lave vikinge-teater i
Jels i mange år, fortale
og viste billeder.

I den reformerte kirke fortalte
stedets præst, Sabine, om kirkens historie, og det kommende
300 års jubilæum. Derefter var
der kaffebord.

GOSPEL I
ALLBORG
Vi fik sandwich
i bussen på vej
til og fra koncerten og kaffen i
Aalborg sammen
med Midt Nords
menighed. Koret
REJOICE var fantastisk levende og
tolkene var imponerende dygtige.
Der var masser af
liv og rytme, og
koret havde lært
at synge velsignelsen med tegn.
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Set & Sket
12. oktober

FÆLLES-GUDSTJENESTE
MED ØST I KERTEMINDE
Vi spiste brunch på Tornøes hotel og gik til Fjord og Bælt for at
se sælerne blive fodret. Vi sluttede af med æblekage og kaffe.
En super hyggelig dag med gamle venner fra begge sider af
bæltet.

16. oktober
FILMAFTEN I FTSF
Vi startede med fællesspisning. Derefter
så vi filmen Music Within – den indre
musik, om Richard Pimentel, der
var forgangsmand for kampen mod
diskriminering af handicappede i USA.
Der var popcorn til filmen og kage til
kaffebordet bagefter. Næste filmaften
bliver onsdag den 15. april.

26. oktober
FAMILIEGUDSTJENESTE

30. oktober
FOREDRAG OM
GRÆSKE GUDER

Vi fejrede gudstjeneste
sammen med
konfirmanderne, der deltog
aktivt i gudstjenesten. Efter
kaffebordet var der kreative
værksteder.

Efter gudstjenesten på
Ulleruphus fortalte Bente
Johansen om de græske
guder, og de var nogle
værre nogle! Ikke blege for
en affære hist og her.

3. november

ALLEHELGEN OG BANKO
Under gudstjenesten tændte vi lys for de kære, vi savner.
Bagefter var der banko i døvehuset.

SÆT X I KALENDEREN

JULEGUDSTJENESTER MED EFTERFØLGENDE JULETRÆSFEST
Lørdag den 7. december
Høje Kolstrup kirke i Aabenraa kl. 14.00-17.00. Julehygge i kirkens lokaler.
Hans Tausens kirke i Odense kl. 14.00. Juletræsfest i Døvehuset.
Søndag den 8. december
Vor Frelsers Kirke i Esbjerg kl. 14.00. Juletræsfest i sognegården.
Michaelis kirke i Fredericia kl. 14.00. Juletræsfest i Michaelisgården.

GRATIS
BUS
DEN 7. D
ECEMBE
R
TIL ODE
NSE
Ulleruph
us 13.00

Fredag den 20. december
Juleafslutning med Fredericiaskolen kl. 13.00.
Tirsdag den 24. december:
Julegudstjeneste i kirkesalen på Ulleruphus kl. 15.00.
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Sæt
12. januar

NYTÅRSKUR I LYNG

✗ i kalenderen

GRATIS
BUS
Odense 11
.00
Ulleruph
us 12.00

Årets første gudstjeneste bliver i Lyng Kirke i Fredericia. Efter gudstjenesten er der smør-selv-frokost
med bager-brød og masser af pålæg og naturligvis
kransekage til kaffen.
Pris: 50 kr. Tilmelding til Christina senest 10. januar.
Mail: ceb@km.dk SMS: 29 87 57 58.

9. februar

OLE VESTERGÅRD
I GAUERSLUND
Vi skal til Gauerslund og fejre
gudstjeneste. I sognehuset får
vi kaffe, og Ole Vestergård fortæller om at bevare et godt liv
trods nedture.
BUS
GRATIS
.30
Odense 12
13.30
s
u
h
p
u
Uller

22. februar

FASTELAVN
Vi fejrer en kort familie-gudstjeneste
i Hannerup Kirke kl. 14.00, hvor vi
håber at se mange udklædte børn.
Præsterne tager også kostumer
på og laver teater-prædiken. Efter
gudstjenesten er der gratis kaffebord
med fastelavnsboller, og så skal vi slå
katten af tønden. Folk fra Midt-Nord
er også velkomne.
Tilmelding hos Fredericia Tegnsprogs
Forening: www.ftsf.nemtilmeld.dk

26. februar

KONFLIKTER I VERDEN
Efter gudstjenesten på Ulleruphus vil Ulrich fortælle
om konflikter i verden. Nogle handler om magt andre om religion.

1. marts

MØDE
MED DEN
BURMESISKE
MENIGHED
Vi fejrer gudstjeneste i
Kvaglund Kirke.
Efter kaffebordet møder
vi et medlem af den burmesiske kristne menighed
i Danmark, der fortæller
om forholdene i Burma,
og hvordan det er at være
kristen der.
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GRATIS
BUS
Odense 11
.30
Ullrtuphu
s 12.30

Sæt

✗ i kalenderen

15. MARTS

MIDT-NORD-HYGGE I VEJLE
Sammen med menigheden i Midt Nord fejrer vi
gudstjeneste i Mølholm kirke i Vejle. Derefter er der
kaffebord og foredrag om Ægypten ved Jette HolmJannik. Kører man selv, får man rejsepenge hele vejen.
Også i Midt-Nords område.
GRATIS
BUS
Odense 12
.15
Ulleruph
us 13.15

PÅSKEUGEN
5. APRIL - PALME-SØNDAG: Vi fejrer tidlig gudstjeneste i Michaelis Kirke kl. 13.00. Derefter er der
kaffe og banko i Tegnsprogshuset.
12. APRIL - PÅSKE-SØNDAG: Vi fejrer påsken, og
at Jesu Kristus opstod fra de døde og åbnede himlens
port for os. Kl. 10.30 er der gudstjeneste på Ulleruphus,
og traditionen tro er der efterfølgende lammesteg.
Tilmelding sker til køkkenet på kok@fredericia.dk
senest den 12. marts. Man er også velkommen fra
Midt-Nord. Pris: 200 kr.
Menu: Lammesteg, flødekartofler, alm. Kart., sovs,
franske kartofler, surt, mint gele. Dessert og kaffe m.
småkager. Incl. Drikkevarer (øl, vand og vin).

ONSDAG D. 15. APRIL

FILMAFTEN I FREDERICIA FTSF
Vi mødes kl. 17.00 i Tegnsprogs-foreningen. Vi spiser
pasta og kødsovs sammen (20 kr.) og derefter ser
vi filmen ”The Upside” om venskabet mellem en
lammet mand og hans hjælper
– med tegnsprogstolk og undertekster.
Vi slutter af med kaffe og kage.
Tilmelding på www.ftsf.nemtilmeld.dk
senest mandag den 13. april.

LØRDAG D. 25. APRIL

KONFIRMATION I HANNERUP
Hannerup Kirke kl. 10.30 er du velkommen til at se
årets konfirmander blive bekræftet i deres dåb. Der
er gratis kaffebord efter gudstjenesten.

PRÆSTENS HJØRNE
– EVENTYR PÅ ULLERUPHUS
Christina fortæller eventyr med billeder i kirkesalen
på Ulleruphus – alle er velkomne. Vi starter kl.
14.30 med gratis kaffe og kage, lidt senere fortæller
Christina historie. I 2020 er det som regel anden
tirsdag i måneden.
Onsdag den 14. november
Onsdag den 11. december (lagkage)
Tirsdag den 7. januar
Tirsdag den 11. februar (pandekager)
Tirsdag den 10. marts
Tirsdag den 7. april

SØNDAG D. 19. APRIL

FÆLLESGUDSTJENESTE
MED MIDT-NORD
– KOLDING-HUS
Vi er værter for MIDT-NORD på Koldinghus.
Vi starter med frokost-buffet, derefter holder vi
gudstjeneste i slottets kirkesal. Vi får rundvisning
med tolk på slottet og slutter af med kaffebord.
(Kørestolsbrugere kan deltage i almindelig kørestol,
elevator-døren er 79 cm. bred.)
Pris: 250 kroner.
Tilmelding senest lørdag den 11. april:
Mail: ceb@km.dk – SMS: 29 87 57 58.
Betaling til: Mobilepay – 22369 eller Bank-overførsel
– reg. nr.: 3420 Konto nr.: 11611397
I BESKEDFELTET: HUSK AT SKRIVE NAVN PÅ
ALLE, DU BETALER FOR OG HVILKEN BY DU
BOR I. Eksempel: Oddvör og Kjartan, Fredericia
Bus-tider og program
08.45 Nyborg – Toldbodgade
09.30 Odense – Døvehuset
10.30 Fredericia – Ulleruphus
11.00 Frokost
13.30 Gudstjenste
14.00 Rundvisning og tid på egen hånd
15.30 Kaffebord
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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.

Præst

IRENE SCHJØDT
Banevej 13, Hansted, 8700 Horsens.
Alm. tlf. 75 65 64 58
Mobiltlf. 30 24 64 58
E-mail: irsc@km.dk
Man kan også kontakte døvepræsterne
Christina Ebbesen og Ulrich Thiim.
Se kontaktoplysninger side 9.

Midt- og Nordjyllands
Døvemenighed er på Facebook

GUDSTJENESTER
(Se også tekst TV side 736 eller
www.DMmidtnord.dk)
DECEMBER 2019
Søndag den 1. december kl. 14.00
Bistrupkirken, Ringvejen 7,
9800 Hjørring, IS
Kaffe og julebanko i kirkens lokaler.
Søndag den 8. december kl. 13.00
Dansegudstjeneste
Langenæskirken, Kirkedammen 2,
8000 Aarhus C, IS
Derefter Juletræsfest i kirkens lokaler.
Arrangeres af Aarhus Døveforening.
Husk tilmelding!
For nærmere oplysninger + tilmelding:
kontakt døveforeningen.
Lørdag den 14. december kl. 14.00
Hedeagerkirken, Gl. Kirkevej 33,
7400 Herning, IS
Juletræsfest i kirkens lokaler.
Arrangeres af Midtjysk Døveforening.
Husk tilmelding!
For nærmere oplysninger+ tilmelding:
kontakt døveforeningen.
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Onsdag den 18. december kl. 13.00
Hans Egedes Kirke, Grønlandstorv,
9210 Aalborg, IS
Julegudstjeneste – derefter julehygge,
gløgg og æbleskiver i Døves Kulturcenter
på Grønlandstorv.
JANUAR 2020
Søndag den 12. januar kl. 14.00
Torsted Kirke, Ørnstrupvej 23,
8700 Horsens, IS
Kaffe og foredrag ved Henrik
Hamborg Andersen i Sognehuset.
Se omtale!
Søndag den 26. januar kl. 14.00
Sct. Johannes Kirke, Fredhøj Allé 2,
7400 Herning, IS
Kaffe og foredrag i kirkens lokaler.
Se omtale!
FEBRUAR
Søndag den 2. februar kl. 13.00
Langenæskirken, Kirkedammen 2,
8000 Aarhus C, IS
Gudstjenesten holdes på dansk
tegnsprog/uden stemme. Vi sørger
for tolkning til dansk tale.
Kaffebord samt besøg af
medarbejdere fra DDL’s projekt
”Bryd Isolationen”.
Se omtale!
Søndag den 16. februar kl. 14.00
Hans Egedes Kirke, Grønlandstorv,
9210 Aalborg, IS
Gudstjenesten holdes på dansk
tegnsprog/uden stemme. Vi sørger
for tolkning til dansk tale.
Kaffe og foredrag ved Malene
Melander i kirkens lokaler.
Se omtale!
Lørdag den 22. februar kl. 14.00
Hannerup Kirke, Prangervej 114,
7000 Fredericia, Christina Ebbesen
og Ulrich Thiim
Fastelavn – også for os i Midt-Nord
Husk tilmelding. Se omtale!
MARTS
Søndag den 1. marts kl. 13.00
Silkeborg Kirke, Torvet 10E,
8600 Silkeborg, IS
Foredrag i kirken om kirken
– derefter kaffe i sognelokalerne
ved siden af kirken.
Se omtale!

Søndag den 15. marts kl. 13.00
Mølholm Kirke, Niels Skousvej 13A, 7100
Vejle, IS
Fælles med Sydjylland-Fyns
døvemenighed.
Kaffe og foredrag i Sognehuset
ved siden af kirken.
Se omtale!
Søndag den 22. marts kl. 14.00
Bistrupkirken, Ringvejen 7,
9800 Hjørring, IS
Kaffe og foredrag i kirkens lokaler.
Se omtale!
APRIL
Skærtorsdag den 9. april kl. 11.00
Sct. Johannes Kirke, Fredhøj Allé 2,
7400 Herning, IS
Derefter påskefrokost ved
Midtjysk Døveforening i Døvehuset,
Gl. Skolevej 29, Herning.
For nærmere oplysninger + tilmelding:
kontakt døveforeningen.
Påskedag søndag den 12. april kl. 10.30
Ulleruphus, Lumbyesvej 28,
7000 Fredericia, Christina Ebbesen
Påskefrokost og hygge.
Husk tilmelding til IS senest 10. marts.
Se mere side 18!
2. påskedag mandag den 13. april
kl. 12.00
Hans Egedes Kirke, Grønlandstorv,
Aalborg, IS
Påskefrokost i kirkens lokaler.
Pris: 50 kroner
Husk tilmelding til Irene Schjødt
senest 2. april.
Lørdag den 19. april kl. 11.00
Fællesgudstjeneste med Sydjylland-Fyn,
Christina Ebbesen og Ulrich Thiim
Koldinghus, Koldinghus 1,
6000 Kolding
Pris: 250 kroner.
Se omtale side 13!
Flere oplysninger følger – også vedr.
buskørsel.
Husk tilmelding til Henrik Hamborg
Andersen senest 11. april
(SMS: 31 22 61 45,
mail: h.hamborg@hotmail.com)

Erik Lundager
takker af…
Det er 34 år siden jeg begyndte som præst i Odder. For 15 år siden havde jeg lyst til at prøve noget andet og
søgte stillingen som døvepræst i Nordjyllands Døvemenighed – og fik den. Jeg begyndte at lære tegnsprog på
KC i Århus – og det var svært! Men jeg bestod eksamen og begyndte så at arbejde i 2005.
Jeg blev mødt af meget stor åbenhed og varme. Både fra kolleger, samarbejdspartnere som Aalborgskolen,
Center for Døve og fra I mange, som jeg var blevet ansat til at være præst for. Det har været en fantastisk
oplevelse at lære jer alle sammen at kende.
Som oftest har vi mødtes til gudstjenester - mest i Aalborg, men ellers ude i hele Midt-Nords område. Eller vi
har set hinanden i pensionistklubben på Kulturcenteret eller hvis jeg har været på besøg hjemme, på plejehjem
el. sygehus. Vi har igennem årene været på mange forskellige ture – fra Blåvand til Skagen. Jeg har fået lov at
komme rundt i hele landet og holde gudstjenester: på Sydjylland, Fyn, Lolland Falster, Nordsjælland og ikke
mindst i Døves Kirke.
Det har været et stort privilegium at få lov at møde så mange mennesker i døveverdenen. Overalt er jeg blevet
mødt af en venlighed, fortrolighed og tillid, som har været helt overvældende.
Jeg har lært utrolig meget i mine 15 år som døvepræst. Det har været spændende at møde døveverdenen, et nyt
sprog og en anden kultur. Her har jeg mødt mange fantastiske mennesker, og især har mennesker, der med få
ressourcer insisterer på et meningsfuldt liv, fået min dybeste respekt.
Der er mange, jeg skal sige tak til: menighedsrådet, Irene og mine øvrige døvepræstekolleger, provst Børge
Munk Poulsen og ansatte i Fredericia, medarbejderne ved kirkerne rundt omkring, ikke mindst ved Hans
Egedes Kirke og Døves Kirke.
Tak for et inspirerende og godt samarbejde. Jeg er altid blevet mødt med venlighed og imødekommenhed – og
det skylder jeg jer alle stor tak for!
Nu er det forbi. Det er vemodigt, men jeg ser frem til mit nye liv i København – og ser tilbage på mange gode
år som døvepræst.
Mange hilsner
Erik Lundager
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International
ungdomslejr for døve
Søndag den 12. januar holder vi gudstjeneste i Torsted Kirke i det
sydlige Horsens kl. 14.00. Efter gudstjenesten drikker vi kaffe i
Sognehuset ved siden af kirken, og Henrik Hamborg Andersen
fortæller om en international, kirkelig sommerlejr for unge, ”Deaf
Youth Exchange” i Norge 27. juli – 4. august 2019. Henrik var én af
flere friske medarbejdere fra forskellige lande (danske døvepræst
Christina Ebbesen var også med). Vi bestiller tolk, så tag bare din
hørende familie med!

Tulipaner for millioner
Søndag den 26. januar holder vi gudstjeneste i Sct Johannes Kirke i Herning kl. 14.00. Derefter drikker vi kaffe i
kirkens lokaler, og Irene Schjødt fortæller om den bizarre tulipan-mani, der opstod i Holland i 1600-tallet. Folk
købte tulipanløg som gale – og mistede somme tider alt undervejs. Også tulipanløgene. Det er blevet kaldt
verdens første økonomiske ”boble” og det førte til verdens første økonomiske krak.

Bryd Isolationen
Søndag den 2. februar holder vi gudstjeneste i
Langenæskirken i Aarhus kl. 13.00. Derefter er der
kaffebord og hygge i kirkens lokaler. Imens vil folk
fra DDL’s projekt ”Bryd Isolationen” holde et oplæg
om projektet. De fleste af os kender følelsen af
ensomhed, følelsen af at være uden for fællesskabet.
Nogle af os oplever følelsen ind imellem, andre lever
med den dagligt. Føler du, at du selv er ensom og
isoleret? Kender du nogen, du tror, har brug for at
blive hjulpet ud af isolation? Har du brug for en snak
i den sammenhæng? Der vil være mulighed for privat
samtale – vi har fået ekstra mødelokaler til rådighed.

Lad din frygt gøre dig fri
Søndag den 16. februar holder vi gudstjeneste i Hans
Egedes Kirke i Aalborg kl. 14.00. Efter gudstjenesten
drikker vi kaffe i kirkens lokaler. Og vi får besøg af Malene Melander, der holder oplæg med emnet: ”Kend
din frygt – få det, du ønsker i kærlighedslivet, familielivet og arbejdslivet”. Vi kender vist alle sammen til at
være bange for noget her i livet. Og hvis vi er bange for
noget, går de fleste af os uden om det, hvis vi overhovedet kan. Malene siger, at vi i stedet skal bruge vores
frygt på en positiv måde. Frygt behøver nemlig ikke
være et fængsel, der begrænser os i livet – frygt kan
være et redskab vi kan bruge, så vi kan udvikle os og
slippe ud i friheden. Tag din hørende familie med – vi
sørger for tolk.
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Fastelavn i Fredericia
– også for os i Midt-Nord!
Lørdag den 22. februar fejrer Sydjylland-Fyns
Døvemenighed fastelavn i Fredericia – og vi i
Midt- og Nordjylland er inviteret med!
Døvepræst Christina Ebbesen fortæller: ”Det er
en familiegudstjeneste hvor årets konfirmander
hjælper med at lave teater under gudstjenesten.
Derefter er der gratis fastelavnsboller og kaffe og
saft.
Til sidst slår vi katten af tønden og kårer kattekonge
og kattedronning.
Husk der er tilmelding til
Fredericia Tegnsprogsforening
www.ftsf.nemtilmeld.dk
(af hensyn til kaffebord og slikposer).
Alle børn og barnlige sjæle er selvfølgelig
velkomne til at komme udklædt.”
(I får lidt udklædningsinspiration her.)

Minigudstjeneste og hygge i Silkeborg
Søndag den 1. marts holder vi en kort gudstjeneste kl. 13.00 i Silkeborg Kirke. Når gudstjenesten er slut, bliver vi
siddende, mens vi får historien om Silkeborg Kirke og dens restaurering. Til sidst futter vi over i sognelokalerne
ved siden af kirkebygningen, så vi kan få os en kop kaffe og en sludder.

Det gamle
Ægypten
Søndag den 15. marts er der gudstjeneste kl. 13.00
i Mølholm Kirke i Vejle. Derefter drikker vi kaffe
i Sognehuset ved siden af, og Jette Holm-Jannik
fortæller os sjove og spændende historier om det gamle
Ægypten – I ved, pyramiderne, farao og så videre.
Jette er hørende, og vi sørger for tegnsprogstolkning.
(PS. Vi har inviteret Sydjylland-Fyn med.)

15 år som døvepræst
Søndag den 22. marts er der gudstjeneste i Bistrupkirken
i Hjørring kl. 14.00.
Efter gudstjenesten er der kaffe og foredrag i kirkens
lokaler – Irene Schjødt fortæller om sit arbejde som
døvepræst, først som ”føl” i Syd og Midtjylland,
derefter som vikar ved Døves Kirke – og til sidst som
fastansat i Midt- og Nordjyllands Døvemenighed.
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MASSER AF MULIGHEDER FOR
HYGGE OG GOD MAD I PÅSKEN
Påskefrokost i Herning
Skærtorsdag den 9. april er der gudstjeneste kl. 11.00 i Sct. Johannes Kirke i Herning
– og derefter har du mulighed for at deltage i Midtjysk Døveforenings påskefrokost i Døvehuset.
Husk tilmelding – kontakt døveforeningen for flere oplysninger.
Påskemiddag på Ulleruphus
Påskedag søndag den 12. april er der gudstjeneste kl. 10.30 i kirkesalen på Ulleruphus.
Derefter er der hyggelig middag med påskelam – pris: 200 kr.Vi sørger for gratis buskørsel fra Aarhus,
Horsens og Vejle. Husk tilmelding: Hvis du bor i Midt-Nord skal du tilmelde dig direkte til Irene Schjødt
senest tirsdag den 10. marts. SMS: 30 24 64 58. Mail: irsc@km.dk
Køreplan 12. april: Aarhus, Musikhuset kl. 8.00 · Horsens, Banegården kl. 8.45 · Vejle, Banegården kl. 9.15

Påskefrokost i Aalborg
2. påskedag, mandag den 13. april er der gudstjeneste kl. 12.00 i Hans Egedes Kirke i Aalborg
– og derefter er der påskefrokost i kirkens lokaler. Pris: 50 kroner. Husk tilmelding til Irene Schjødt
senest den 2. april. SMS: 30 24 64 58. Mail: irsc@km.dk

HØJSKOLE I AARHUS OG HERNING
Program for foråret:
Aarhus (Langenæskirken, Kirkedammen 2, 8000 Aarhus C):
Torsdag den 23. januar: ”Konflikter i verden” - ved døvepræst Ulrich Thiim
Torsdag den 20. februar: ”Laura Ingalls Wilder” – ved Irene Schjødt
Torsdag den 19. marts: ”Værnspræst” – ved døvepræst Marie-Louise Bork Winther
Torsdag den 30. april: ”Kristendom i Matador-serien” – ved døvepræst Christina Ebbesen
Herning (Døvehuset, Gl. Skolevej 29A, kælderen, 7400 Herning):
Onsdag den 29. januar: ”Værnspræst” – ved døvepræst Marie-Louise Bork Winther
Onsdag den 26. februar: ”Kristendom i Matador-serien” – ved døvepræst Christina Ebbesen
Onsdag den 25. marts: ”Homoseksualitet i Bibelen” – ved døvepræst Christina Ebbesen
Onsdag den 29. april: Vi er ikke helt sikre på emnet endnu, men det bliver spændende :-)
Højskolen er hver gang kl. 10-12, alle er meget velkomne og der er altid gratis kaffe, the og småkager.
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FÆLLESGUDSTJENESTE
D. 12. OKTOBER 2019 I KERTEMINDE
Lørdag d. 12. oktober fejrede Døvemenigheden Syddanmark og Døvemenigheden
Østdanmark gudstjeneste sammen i Kerteminde på Fyn.
Efter en dejlig frokost med buffet på Tornøes Hotel, tog vi på Fjord og Bælt Havcentret
og så på deres havdyr og udstilling. Derpå gik vi i Skt. Laurentius´ kirke, hvor døvepræst Christina Ebbesen prædikede og dagen blev afsluttet på hotellet, hvor vi fik kaffe
og æblekage. En skøn dag med mange deltagere og en forventning om et glædelig gensyn på Sjælland i 2020.

Tornøes Hotel.

Frokost-buffet.

Tegnkor tegnsynger.

Christina prædiker.

Sælerne fodres.

Fjord & Bælt Havcenter

Sælen træner.
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EFFATA Kirkeblad for Døvemenighederne, c/o ML Bork Winther, Højsgårds Allé 67, 2900 Hellerup

Juleevangeliet,
Lukasevangeliet kapitel 2, vers 1 - 20
Og det skete i de dage, at der udgik en befaling fra kejser Augustus om at holde folketælling i hele verden. Det
var den første folketælling, mens Kvirinius var statholder i Syrien. Og alle drog hen for at lade sig indskrive,
hver til sin by. Også Josef drog op fra byen Nazaret i
Galilæa til Judæa, til Davids by, som hedder Betlehem,
fordi han var af Davids hus og slægt, for at lade sig indskrive sammen med Maria, sin forlovede, som ventede
et barn. 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.
Illustration af Esben Hanefelt Kristensen

I den samme egn var
der hyrder, som lå ude
på marken og holdt
nattevagt over deres
hjord. Da stod Herrens
engel for dem, og Herrens herlighed strålede
om dem, og de blev grebet af stor frygt. Men
englen sagde til dem:

»Frygt ikke! Se, jeg forkynder jer en stor glæde, som skal
være for hele folket: I dag er der født jer en frelser i Davids by; han er Kristus, Herren. Og dette er tegnet, I får:
I skal finde et barn, som er svøbt og ligger i en krybbe.«
Og med ét var der sammen med englen en himmelsk
hærskare, som lovpriste Gud og sang:
Ære være Gud i det højeste og på jorden!
Fred til mennesker med Guds velbehag!
Og da englene havde forladt dem og var vendt tilbage til
himlen, sagde hyrderne til hinanden: »Lad os gå ind til
Betlehem og se det, som er sket, og som Herren har forkyndt os.« De skyndte sig derhen og fandt Maria og Josef sammen med barnet, som lå i krybben. Da de havde
set det, fortalte de, hvad der var blevet sagt til dem om
dette barn, og alle, der hørte det, undrede sig over, hvad
hyrderne fortalte dem; men Maria gemte alle disse ord
i sit hjerte og grundede over dem. Så vendte hyrderne
tilbage og priste og lovede Gud for alt, hvad de havde
hørt og set, sådan som det var blevet sagt til dem.
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