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1. INNLEDNING

Dette er en felles årsmelding fra Døvekirken, dvs. fra Døvekirkenes fellesråd og Døveprostiet.
Historien. I alle bispedømmer i landet er det medlemmer i Den norske kirke som ikke kan delta i
menighetslivet fullt ut da de ikke har tilstrekkelig hørsel til å oppfatte det som sies, noe som er en
forutsetning for å delta i det ordinære menighetslivet. Derfor har døve og hørselshemmede gjennom
de siste to hundre år søkt sammen i husfellessskap og senere i organisert menighetsliv i DNK gjennom
Døvekirken. I dag er Døvekirken organisert med prester og trosopplærere dedikert til alle landets
bispedømmer og 6 livskraftige menigheter over hele landet og oppbyggingen av ytterligere 2
menigheter.
Gjennom de siste 30 årene har Døvekirken som døvemiljøet ellers latt seg inspirere av det
samiske samfunn og Samisk kirkeråd. Språkmeldingen "Mål og meining" (St.meld 35, 2007-2008)
viser at det er like mange som snakker tegnspråk daglig som de samiske språkene. Tegnspråk har
gjennom denne Språkmeldingen høynet sin status som et av de norske språkene. Dette forplikter
også kirken. For Døvekirken er det en klar målsetting at døve og hørselshemmede i stadig større grad
selv blir ”herre i eget hus”, gjennom aktiv deltakelse i kirkedemokratiet og ved at de gjør tjeneste i
Døvekirken.
Visjon. Døvekirken skal fremme og utvikle døves kirkeliv som en livskraftig og likeverdig del av Den
norske kirke og styrke døvekirkelig fellesskap og gudstjenesteliv lokalt og nasjonalt. Vår visjon er:
«Døvekirken skal med Jesus Kristus som sentrum, være nær og tilgjengelig på tegnspråk der døve bor
og lever».
Det har over tid vært et fokus på demokratisering og likestilling i Døvekirken med en klar
målsetting å styrke døve og hørselshemmedes eierskap og medvirkning i kirken. I 2013:
 tegnspråk som arbeidsspråk i Døvekirken er under etablering
 tegnspråk etablert som primærspråk i all kommunikasjon i menighetene
 kjernefortellingene i trosopplæringene oversatt til tegnspråk
 arbeidet med gudstjenestereform på tegnspråk er i gang
 Det er gjort nye skritt i retning av etablering mot 8 livskraftige menigheter i landet styrket
gjennom menighetsrådsstatus i Tromsø, anskaffelse av kirkebygg i Sandefjord og vedtak om
menighetsetablering i Kristiansand.
 alle 4 nyansatte i 2013 er selv døve med fagkompetanse
Denne utviklingen er gledelig og ønskelig. Det er i samsvar med vår visjon om nærhet, tilgjengelighet,
demokrati og likestilling for døve.
Veien videre. Kirken må inkludere Døvekirken dens medlemmer. For å gå videre ser vi følgende
utfordringer for 2014:
 Døvekirkens må inkluderes i kirkens IT-løsninger, særlig medlemsregisteret og
kirkestatistikken.
 Døvekirken må være mer synlig på kirken.no
 Døves kirkeliv bør være et eget delmål under DNKs hovedmål slik som samisk kirkeliv
 Døvekirken må ivaretas i en ny kirkeordning
 Konkretisering av Kirkepolitiske målsettinger1 for Døvekirken
 Døvekirkens gudstjenestereform må sikres økonomisk og gjennomføres etter planen

Roar Bredvei
(Døveprost)
1

Tor Einar Lie
(Kirkeverge Døvekirken)

Nora Edwardsen Mosand
(Leder Døvekirkenes Fellesråd)

Sjå under vedlegg
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Delmål

Delmål

Hovedmål

2. MÅL, RESULTATMÅL OG INDIKATORER FOR BEVILGNINGENE TIL KIRKERÅDET OG BISPEDØMMERÅDENE (KAP. 1590)

Bevilgningene til Den norske kirke er å legge forholdene til rette for at Den norske kirke skal kunne opprettholdes og
føres videre som folkekirke. Folkekirken kjennetegnes ved at den er nærværende i alle landets lokalsamfunn, at den
samler bred deltakelse og oppslutning, og at den er relevant for kirkens medlemmer gjennom livet.
MÅL

RESULTATMÅL

RESULTATINDIKATOR

VURDERING FOR DØVEKIRKEN

Kirkens gudstjenesteliv skal
fornyes slik at det gir rom for
større fleksibilitet og valgfrihet i
menighetene, mer involvering fra
flere deltakere og sterkere
stedlig forankring

Øke
gudstjenestedeltakelsen

Gjennomsnittlig deltakelse pr.
gudstjeneste.

Alle menigheter har fått
godkjent lokal ordning

Gjennomsnittlig deltakelse pr.
gudstjeneste på søn- og
helligdager.
Antall lokale ordninger godkjent av
biskopen.

Medlemsmassen i Døvekirken er spredt utover et
stort geografisk område, og det vanskeliggjør
deltakelsen per gudstjeneste.
Gudstjenesten må spres ut på flere
gudstjenestesteder. Deltakelsen per gudstjeneste
blir da ikke så veldig høy, men omregnet til
prosent av medlemsmassen er deltakelsen
høyere.
Total oppslutning har økt med 53 % siden 2011.
Gjennomsnittlig deltakelse er på samme nivå som
i 2012 og tydelig høyere enn i 2011.

Trosopplæringsreformen skal
videreføres, med sikte på å utvikle
et systematisk og
sammenhengende
trosopplæringstilbud for alle døpte
mellom 0 og 18 år.

Øke utbredelsen av
trosopplæringsreformen

Andel menigheter som er tilført
trosopplæringsmidler i 2013
Alle menigheter med
Gjennomsnittlig antall timer
godkjent plan har 315
trosopplæringstilbud i menigheter
timer trosopplæringstilbud. med godkjent plan.
80 pst. av de døpte
Gjennomsnittlig deltakerandel ved
deltar i
et utvalg trosopplæringstilbud i
trosopplæringstilbudet.
menighetene med godkjent plan.
Øke antall menigheter
Antall godkjente planer.
som har fått godkjent
plan.
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Gudstjenestereform på tegnspråk er i gang i
Døvekirken. Lokale grunnordninger skal
godkjennes høsten 2015.
Alle menigheter er tilført midler i 2013 med 70%. I
2014 skal den fullfinansieres.
Ingen av menighetene har godkjente planer i
2013. Planene godkjennes av Oslo biskop i juni
2014.
Ingen av menighetene har godkjente planer i
2013. Planene godkjennes av Oslo biskop i juni
2014.
Ingen av menighetene har godkjente planer i
2013. Planene godkjennes av Oslo biskop i juni
2014.

Gudstjenestedeltakelse

↓Medlemmer & registrerete medlemmer↓
1 000
5%

2 500
12 %

2258

1652
1509
4992

4870

11 000
54 %
3 000
15 %

2012

2013

Sun- og helligdag

8

2011

2012
Antall gudstjenester

438
16 %

Stavanger (inkl.
Kristiansand)

312
12 %

Hverdag

320

284

8

175
7%

Møre

Julaftengudstjenester
271

224
8%

Trondheim (inkl.
Tromsø)

Bergen

2 800
14 %

3134

2011

Oslo (inkl.
Vestfold)

Andre steder
22
Institusjon i distriktet
8
%
0
0%
Institusjon i
menighetens by
68
25 %

8

2013
Deltakelse

Kirker i distriktet
28
10 %
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Fordeling av
gudstjenestene

Døvekirken
157
57 %

1544
57 %

Delmål
Delmål
Delmål

Menighetenes diakonale
omsorgstjeneste skal styrkes,
slik at den kommer til uttrykk
gjennom nestekjærlighet,
inkluderende fellesskap, vern
om skaperverket og kamp for
rettferdighet.
Kirken skal videreutvikle og
styrke sin rolle som
kulturformidler ved å satse på
bredde, kvalitet og samspill
mellom amatører og
profesjonelle aktører.

Øke antallet diakoner

Samisk kirkeliv skal utvikles i
pakt med samiske tradisjoner
og samisk selvforståelse, som
en nødvendig og likeverdig del
av Den norske kirke.

Styrke ivaretakelsen av
samisk språk og kultur i
gudstjenester og
trosopplæring.

Øke antallet menigheter
som har vedtatt
diakoniplan

Øke offentlig finansiering
av kultur i
kirkene og/ eller i regi av
menighet og
bispedømmeråd.
Øke samarbeidet mellom
kirke og kultursektoren.
Øke kirkelig
kulturkompetanse

Andel sokn som har diakonal
betjening.
Andel sokn som har vedtatt lokal
plan.

Døvekirken har en diakonstilling, det er behov for
flere.
Alle menigheter har en vedtatt helhetlig
menighetsplan som også inkluderer diakoni.

Antall kulturprosjekter med
offentlig tilskudd

Tegnspråkkultur er i ferd med å bli akseptert som
egen kultur. Det er en utfordring å få tilskudd fra
både offentlige og kirkelige fond og institusjoner.
Døvekirken er en viktig kulturarena for Døve.

Antall nye samarbeidstiltak siste
år.
Antall tiltak og deltakere på
kompetansehevende tiltak i
bispedømmet
Andel menigheter som har
innarbeidet samisk språk i lokal
ordning for gudstjenesten.

Ett samarbeid med Teater Manu
(tegnspråkteater).
Alle nye hørende ansatte får tegnspråkstudier
(60SP) som også inkluderer 10 SP i Døves kultur og
historie.
Døvekirken betjener døve og hørselshemmede
samer.

Andel menigheter som har
innarbeidet samisk
språk og kultur i lokal
trosopplæringsplan.
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Menigheten i Tromsø har et samarbeid om
samiske gudstjenester på tegnspråk.
Døvepresten i Tromsø var til stede under samiske
kulturdager2013.

Andakter / gudstjenestelignende arrangement
per prest
52,0

18,3
19,0

25,0

45,0

30,5

8,7

4,0
0,0

6,0
1,0

5,0

0,0

4,0

7,0

0,0

Antall andakter

Randi Andresen er diakonen i Døvekirken

inkl. hverdagsgudstjeneste

Årsmelding
Døvekirken
2013:
-7iDøvepresten i Tromsø,
er døveprest
for samiske
døve
samarbeidsområde NORD

Siv Benedikte Mittet underviste «Døves kultur og historie» ved
Høgskolen i Sør-Trøndelag i studieåret 2012/2013

Døvekirken er aktivt tilstede på Døves kulturdager

Hovedmål
Delmål
Delmål
Delmål

Kirkerådet og bispedømmerådene skal stimulere til økt samarbeid mellom menighetene og mellom de ulike
forvaltningsnivåene i kirken.
MÅL

RESULTATMÅL

RESULTATINDIKATOR

VURDERING FOR DØVEKIRKEN

Kirkerådets og bispedømmerådenes
administrasjon skal utvikles med sikte
på å oppnå økt effektivitet og bedre
servicenivå.

En funksjonell,
kostnadseffektiv og
brukerorientert
forvaltning.

Balanse i budsjett og regnskap.
Gjennomførte brukerundersøkelser.

Balanse gjennom vakanser i stillinger.
Så langt har det ikke blitt gjennomført
brukerundersøkelser.

Kirkerådet og bispedømmerådene skal
stimulere til økt samarbeid mellom
soknene og de ulike
forvaltningsnivåene

Øke samarbeidet på tvers
av sokne- og
kommunegrenser

Antall fellesråd som deltar i forsøk
eller har etablert samarbeidsområder
på tvers av sokne- og
kommunegrenser.
Antall sokn som har forsøk med
sammenslåtte sokn eller som er slått
sammen til ett sokn.
Antall treff på hjemmesidene

Vi er et fellesråd for hele døveprostiet
og med dette hele landet. Vi har etablert
3 samarbeidsområder.

Kirkerådet og bispedømmerådene skal
ta i bruk og utnytte nye elektroniske
løsninger.

Utvikle velfungerende
hjemmesider.
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Ingen forsøk. Det er et mål å øke fra 6 til 8
slitesterke og kraftige menigheter og staber
for å nå medlemmene i Døvekirken.

Det foreligger ingen logg over treff for
hele året for 2013 eller tidligere år.
Hjemmesiden inkluderer nå mer stoff
på tegnspråk og har gjennom dette også
blitt mer brukervennlig og relevant for
døve.

Stillingsressurser
35
30
25
20
15
10

5
0
Fellesrådet

2011
10,45

2012
10,4

2013
10,22

Døveprostiet

19,7

19,7

18,7

www.dovekirken.no med ny layout og stoff på tegnspråk som film

Samarbeidsområde NORD
Døves menighet i Tromsø
Samarbeidsområde VEST
Døves menighet i Trondheim
Døves menighet i Møre
Døves menighet i Bergen
Døves menighet i Stavanger
Døves menighetsutvalg i
Kristiansand

Samarbeidsområde ØST
Døves menighet i Oslo
Døves menighetsutvalg i
Vestfold og Telemark
Årsmelding
Døvekirken 2013: -9 (Sandefjord)

Døvekirken tar i bruk og utnytter nye elektroniske løsninger.

3. MÅL, RESULTATMÅL OG INDIKATORER FOR BEVILGNINGENE TIL PRESTETJENESTEN (KAP. 1591)
RESULTATMÅL

RESULTATINDIKATOR

VURDERING FOR DØVEKIRKEN

Hovedmålet for bevilgningene til
prestetjenesten er at alle menigheter i
Den norske kirke skal være betjent av
prest.

Menighetene og
kirkemedlemmene skal
ha god prestedekning.

Gjennomsnittlig antall
kirkemedlemmer pr.
prestestilling.

Prestene skal holde
gudstjenester og utføre
kirkelige handlinger.
Rekrutteringen til
prestetjeneste skal
styrkes.

Gjennomsnittlig antall
gudstjenester og kirkelige
handlinger pr. prest.
Antall ledige prestestillinger i
bispedømmet.
Tilgang på nye prester avgang fra prestetjeneste

Det er nå 1.900 medlemmer per prestestilling.
Antall registrerte medlemmer øker, men tallet
på prestestillinger går ned og det blir lengre
vakanser for å få budsjettet i balanse.
Antall gudstjenester per prestestilling har økt
med 37 % og antall kirkelige handlinger per
prestestilling har økt med 24 % siden 2011.
Det var ingen ledige prestestillinger i
døveprostiet i 2013.
Døvekirken driver aktivt rekrutteringsarbeid og
har flere døve studenter i kirkelige fag som
følges aktivt opp av døveprostiet med
veiledning og praksis.
Det har ikke vært noen avgang fra
prestetjenesten i 2013.
Nytilsatte prester får utdanning i tegnspråk (60
studiepoeng) og praktisk teologi. I sum tilsvarer
dette 60 studiedager. I tillegg får disse anna
opplæring beskrevet i innføringsprogrammet.
Alle prester har deltatt i
etterutdanningsprogrammet og bare 4 prester
har ikke deltatt i videreutdanningskurs.
To prester og alle kateketer og trosopplærere
får veiledning.
I 2013 som i 2012 var 2 av 12 prester kvinner,
men både antall døve tilsette og kvinner i
prostiet øker.

Hovedmål

MÅL

Delmål

Delmål

(antall tilsatte prester - antall prester
som har fratrådt før fylte 67 år, ekskl.
overgang til/fra annen prestestilling)

Bispedømmerådene, biskopene og
prostene skal ivareta god ledelse av
prestene, sørge for at prestene har gode
arbeidsvilkår og at tjenesten er tilpasset
lokale forhold og utfordringer.

Det skal motiveres og legges til rette for
at flere kvinner søker tjeneste som
menighetsprester og innehar
lederstillinger i kirken.

Nye prester skal få en
omfattende og god
innføring i
prestetjenesten.
Prestene skal ta del i
etter- og
videreutdanning.
Prestene skal ha
regelmessig veiledning.
Andelen kvinnelige
prester, proster og
biskoper skal økes.

Gjennomsnittlig antall dager
med opplæring for nytilsatte
prester.
Andel prester som har deltatt
på etter- og
videreutdanningskurs.
Andel prester som har fått
veiledning.
Andel kvinner i faste
prestestillinger.
Andel kvinner i stillinger som
prost og biskop.
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Likestilling i Døveprostiet

Likestilling i Døvekirkenes fellesråd

Menn

Menn

Kvinner

Kvinner

Døve

Døve

Antall ansatte toltalt

Antall ansatte toltalt
0

5

10

Antall personer 2012

15

20

25

0

Antall personer 2013

5

10

Antall personer 2012

Antall prestestillinger, antall medlemmer og
gudstenester pr. prestestilling

15

20

25

Antall personer 2013

Gudstjenester og deltakelse pr. prest
(Søn-, hellig- og hverdag)

1 897

1 735

1250

1 598

1215

434

648

627

647,5

330,5
666

568
366
12,70

2011

11,70

2012

Prestestillinger ved utgangen av året
Gudstjenestedeltakelse per prestestilling

19,3

23,0

18,0

14,0

454

15,0

36,5

10,70

2013

Årsmelding Døvekirken 2013: -11 Medlemmer per prestestilling
Antall

Deltakelse

23,0

39,0

4. EGNE MÅL I DØVEKIRKEN

Fellesrådet har vedtatt visjon og mål. Visjonen har bygd videre på Oslo bispedømme sin visjon.
VISJON:

Med Jesus Kristus som sentrum, skal Døvekirken være nær, og tilgjengelig på tegnspråk der Døve bor og lever.
MÅL:

1. Levende: Gudstjenesten og bibelfortellingene formidles på tegnspråk
2. Nær: Kirkens budskap skal være tilgjengelig og formidles klart i alle de sammenhenger døve lever i.
3. Tilgjengelig: Døvekirken skal være til stede der døve bor, lever og samles

Hovedmål:

1. Levende: Gudstjenesten og bibelfortellingene formidles på tegnspråk

Delmål

Resultatmål og indikatorer

Vurdering

Gudstjenestereform på
tegnspråk
Døvekirkelig trosopplæring
som er tilgjengelig for alle barn
og unge som bruker tegnspråk

Prosjektplanen for
gudstjenestereformen følges opp
Kjernefortellingene, nye tekster og
opplegg, lokale trosopplæringsplaner

Reformarbeidet er i gang i følge planen.

Utvide gudstjenestetilbudet og
styrke kvaliteten i det

Flere gudstjenester i distriktet
Flere gudstjenester med barn og unge
som hovedmålgruppe
Flere gudstjenester rundt jul og påske

Gudstjeneste etter liturgien fra 1995

Tegnspråk som arbeidsspråk

Oversetting og opptak av kjernefortellingene er avsluttet, men noe av
redigeringen og publiseringen gjenstår.
Planarbeidet er godt i gang og skal avsluttes juni 2014.
Økning i 2013, med store forskjeller mellom menighetene.
Noe økning i 2013, med store forskjeller mellom menighetene.
Både antallet gudstjenester rundt jul og påske samt oppslutningen har økt.
I 2013 brukte 18 % flere Døvekirken på julaften enn 2011. I påsken er
oppslutningen nesten doblet.
Alle menighetene bruker liturgien fra 1995, med noen unntak.

Oppslutning

Den totale oppslutningen øker tydelig, det som øker mest er gudstjenester
utenom søndagene.

Alle ansatte kan dokumentere
kompetanse tilsvarende 60 SP i
tegnspråk

De fleste medarbeidere i døveprostiet har tegnspråkkompetanse tilsvarende 30
SP og de fleste vil oppnå 60 SP i løpet av 2014.
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Tegnspråk blir brukt på stabsmøter og
stabsdager

Tegnspråk brukes i de aller fleste stabsmøtene og stabsdager. Det er Døve i alle
staber.

Lokal tiltaksplan for handlingsplanen for 3 av 6 menigheter har lokal tiltaksplan for tegnspråk.
tegnspråk

Gudstjenester i påsken

Gudstjenester på Allehelgensdag

454

106
77
64

209
176

10

5
4

10

5

19
2011

2011

2012

2012

2013

2013

Antall

Antall

Deltakelse
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Deltakelse

Hovedmål

2. Nær: Kirkens budskap skal være tilgjengelig og formidles klart i alle de sammenhenger
døve lever i.

Delmål

Resultatmål og indikatorer

Vurdering

Planarbeid som sikrer et
fullverdig kirkelig tilbud for alle
døve.

Helhetlig menighetsplan er revidert i
2013.

3 av 6 menigheter har revidert helhetlig menighetsplan.

Plan for diakoni er vedtatt som en del
av helhetlig menighetsplan

Alle helhetlige menighetsplaner inkluderer diakonalt arbeid.

Lokal trosopplæringsplan for
systematisk trosopplæring for Døve
(inkl. tunghørte og CODA) fra 0-18 er
vedtatt
Utprøving og etablering av nye tiltak i
trosopplæringen

Planarbeidet er i gang og planene skal godkjennes i juni 2014.

Sårbare grupper blir ivaretatt

Alle menigheter tilbyr åpne arrangement med fellesskap og lav terskel.
Utviklingshemmede inkluderes i fellesskapet i samarbeid med Stiftelsen Signo.

Besøkstjeneste

I noen menigheter er det organisert besøkstjeneste.

Døvekirkelig diakonal tjeneste
som svarer til dagens
utfordringer

Trondheim Døvekirke fikk restaurert tårnet i 2013

De fleste menighetene har prøvd ut nye tiltak i 2013.

Prinsensgate 11 skal vigsles til Døvekirke i Sandefjord i 2014.
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Menighetsutvalget i Kristiansand søker etter fast gudstjenestested.

Hovedmål

3. Tilgjengelig: Døvekirken skal være til stede der døve bor, lever og samles

Delmål

Resultatmål og indikatorer

Vurdering

8 livskraftige menigheter

Styrke de etablerte døvemenighetene
og videreutvikle menighetsutvalg til
selvstendige menigheter

Informasjonsstrategi

Informasjon om trosopplæringstilbudet
til flere og samarbeid med
trosopplæringsrådgiverne i
bispedømmene er etablert

I 2013 ble Tromsø egen døvemenighet.
I Sandefjord planlegges det egen døvemenighet, og kirkebygg ble anskaffet
2013.
Menighetsrådet i Stavanger vedtok i 2013 å jobbe for at menighetsutvalget i
Kristiansand blir et eget sokn.
Arbeidet med lokale informasjonsstrategier har startet. Gjennom flere døve
ansatte håper Døvekirken å kunne forbedre samarbeide med
døveorganisasjonene. I noen bispedømme er det etablert kontakt mellom
Døvekirken og trosopplæringsrådgiverne i bispedømmene. Dette skal på sikt skje
i alle bispedømmene.
Noen menigheter er flinke til å bruke kommunikasjonsmidlene som hjemmeside
Facebook og tekstTV, mens andre bruker det nesten ikke i de hele tatt. Det skal
jobbes fram en øket bevissthet og skapes mer kunnskap om dette.

Informasjon om gudstjenestetilbudet til
flere særlig i distriktet
Systematisk kartlegging av døve og
registrering i medlemsregisteret

Stabssamarbeid

Styrking av døvekirkelig kunst
og kultur
Misjonsprosjekt

Etablere et godt og systematisk
stabssamarbeid på tvers av linjene

Antall registrerte medlemmer har økt med 2,6% fra 2012 til 2013. Fortsatt er
bare en liten del av medlemmene og brukerne registrert som medlemmer. Dette
arbeidet må prioriteres av menighetsrådene, alle ansatte, Døvekirken sentralt og
Kirkerådet.
Alle staber har laget en lokal plan for arbeidsmiljøet. Denne planen skal tas opp
på prostebesøkene i 2014.

Følge opp medarbeiderundersøkelsen
fra 2011
Døvekirken bidrar til å utvikle nye
kulturuttrykk og gir rom til visuell kunst
og kultur.

Poesi, dans og visuelle uttrykk er viktige element i gudstjenestereform.
Døvekirken er en fast aktør på Døves kulturdager. Døvekirken er en viktig
kulturarena for Døve.

Etablere en misjonsavtale for
døvearbeidet i samarbeid med NMS

Alle menigheter har minst en misjonsavtale.
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5. KIRKEBYGG
Døvekirken i Trondheim er blitt rehabilitert utvendig med nytt tårn og spir.
Ombyggingsarbeidet i Prinsens gate 11 i Sandefjord er i gang slik at den kan vigsles til Døvekirke i Vestfold i
2014.
Menighetsutvalget i Kristiansand er i gang med å etablere et fast gudstjenestested i et vigslet bygg og har
derfor i 2013 prøvd ut flere sentrale kirkelokaler i Kristiansand.
6. ØKONOMI
Driftstilskudd til døvemenighetene og Døvekirkenes fellesråd fra statsbudsjettet 2013 var kr. 10.230.000.
Fra 1. januar 2013 er styringsansvaret lagt til Kirkerådet. Døveprostiet fikk bevilget kr. 9.780.000 til det
ordinære budsjettet og kr. 2.850.000 til trosopplæring. Styringsansvaret for Døveprostiet ligger som før hos
Oslo bispedømme.
Statstilskuddet til fellesrådet er dels et rammetilskudd til driften og dels et øremerket tilskudd til dekning av
renter og avdrag for lån i Opplysningsvesenets fond til finansiering av døvekirken i Tromsø.
Budsjettene er stramme både i Døvekirkenes fellesråd og i Døveprostiet. For å sikre balanse i budsjettene
er bemanningen redusert både i fellesrådet og prostiet. Parallelt jobber man i begge linjene med
effektiviseringstiltak.

Utgiftsvekst fellesrådet
kr10 419
702

kr11 143
000

Inntektsvekst fellesrådet

kr11 284
153

kr 9 600
000

2011

kr10 230
000

kr 9 900
000

2012

2013

Tildeling fra departementet

Regnskap 2012

Budsjett 2013

Regnskap 2013
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Fordeling driftstilskudd til
døvemenighetene

Fordeling av kostnader
fellesrådet
Vedlikehold
kr438 681
4%

Driftstilskudd
menigh.
kr1 710 000
15 %
Renter og
avdrag
kr1 209
119
11 %

Lønn
kr5 071
816
45 %

Møre

2011
44 800

2012
50 000

2013
76 000

Vestfold (MU)

45 000

45 000

85 000

Tromsø

183 000

146 000

160 000

Trondheim

255 000

311 000

260 000

Stavanger

330 000

330 000

290 000

Bergen

382 200

331 000

300 000

Oslo

500 000

600 000

539 000

Bruk av
trosopplæringsmidler til
lokal drift i 2013
69 858

Administrasjon og drift
kr 2 854
537
25 %

Døveprostiet: Budsjett og
regnskap 2013
kr12 000 000

70 000

kr10 000 000

60 000

kr8 000 000

50 000

kr6 000 000

40 000
28 268

34 110

30 000

kr4 000 000
25 153

kr2 000 000

20 000

kr-

10 000

Lønn
Drift

0
TRO
Nord

TRO
Vest

TRO
SV

TRO
Øst

Ordinært Ordinært Budsjett Regnskap
budsjett regnskap
TRO
TRO

Døveprostiet budsjetterte med eit overforbruk på
kr. 350.000 pga. personaltiltak. Disse ble ikke brukt,
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7. MØTEVIRKSOMHET I FELLESRÅDET
Fellesrådet har hatt 7 møter i 2013, behandlet 49 saker der og hadde særlig fokus på:







Den helhetlige virksomheten i fellesrådet med å styrke livskraftige menigheter
Oppfølging av tegnspråkhandlingsplanen i det konkrete arbeidet
Sikre økonomi for menighetene
Kirkebygg i Sandefjord
Igangsettelse og gjennomføring av gudstjenestereformen
Barne- og ungdomsarbeid: sikre at gamle tiltak blir videreført

Det døvekirkelige arbeid i Norge må synliggjøres bedre. Derfor skal det etableres «Døvekirkens hus» i
Døvekirken i Oslo som blir et nasjonalt informasjonssenter og samlingssted.
Det ble ansatt ny daglig leder i Det Nordenfjelske distrikt: Berit Øyen Støyva.
Fellesrådet har jobbet videre med menighetsutvikling i Sandefjord og Kristiansand.

Medlemmer, ressurser, gudstjenester og deltakere
100 %
90 %
80 %
70 %
60 %
50 %
40 %
30 %
20 %
10 %
0%

Medlemmer

Stillinger FR

Gudstjenest
er
34,52%

Deltakelse

41,08%

Stillinger
Døvekirken
37,97%

Østenfjeldske

54,19%

Vestenfjeldske

18,72%

21,95%

23,46%

28,87%

19,74%

Nordenfjeldske

14,78%

19,95%

22,78%

11,61%

13,71%

Sør-Vestenfjeldske

12,32%

17,02%

15,79%

25,00%

25,40%

41,14%

FELLESMØTET I 2013 2
Fellesmøtet 2013 var lagt til Sørlandets folkehøyskole på Birkeland nord for Kristiansand.
I tillegg til fellesmøtets regulære saker var hovedtemaet «Bibeloversettelse til tegnspråk». Prosjektgruppen
ved Hans-Olav Mørk (Bibelselskapet), Odd-Inge Schröder og Hege R. Lønning presenterte prinsipper i
bibeloversettingsarbeidet og kjernefortellingene i trosopplæringen på tegnspråk.
Ungdommens fellesmøte ble arrangert samtidig.

2

Se også artikkel frå Døves blad 3-2014 på side 30
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8. FOKUS: GUDSTJENESTEREFORM I DØVEKIRKEN
8. FOKUS: GUDSTJENESTEREFORM (HEGE, MICHAEL OG ROAR) – SJÅ EIGA DOKUMENT MED
FLYER OG UTKLIPP
Gudstjenestereformen er det store utviklings- og reformprosjektet ved siden av trosopplæringsreformen. I
dette avsnittet ønsker vi å gi en oversikt over dette prosjektet og utviklingen i 2013.
SPØRSMÅL OG SVAR
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HVA ER DØVEKIRKEN?

Døvekirken er Den norske kirke sitt tegnspråklige tilbud for døve og hørselshemmede
medlemmer. Det er døvemenigheter med kirkebygg syv steder som dekker hele
landet.
HVA ER NORSK TEGNSPRÅK?

Norsk tegnspråk er et norsk minoritetsspråk som brukes av 20.000 døve,
hørselshemmede og deres nettverk.
Norsk tegnspråk er et gestuelt-visuelt språk. I
Språkmeldingen (St.meld.35 [2007-2008] Mål og
meining) står det: «Det norske teiknspråket er også
eit genuint norsk språk, ein del av den norske
kulturarven og ikkje minst ein del av det språklege
mangfaldet i landet som vi alle har ei særleg plikt til å
ta vare på.»
Norsk tegnspråk er brukt i kirkelig sammenheng i
over 200 år, og Døvekirken ble formelt organisert
med egen kirke og egne geistlige fra 1893.

HVORFOR DRIVER DØVEKIRKEN GUDSTJENESTEREFORMARBEID?

Den norske kirke har de siste årene gjennomført en
gudstjenestereform med ny høymesse, nye kirkelige
handlinger og ny salmebok. Bibelselskapet har i 2011
utgitt en ny bibeloversettelse. Andre forlag har også
laget nytt relevant materiale.
Døvekirken kan ikke bruke dette materialet på lik
linje med resten av Den norske kirke fordi det ikke er
på norsk tegnspråk.
Av denne grunn må Døvekirken selv drive slikt
utviklingsarbeid.
Årsmelding Døvekirken 2013: -20 -

HVA HAR TIDLIGERE SKJEDD AV GUDSTJENESTEARBEID PÅ NORSK TEGNSPRÅK?

 I 1995 fikk Døvekirken sin første liturgi på tegnspråk. Denne er nå grundig
utprøvd og skal revideres. Det mangler fortsatt også kirkelige handlinger: dåp,
konfirmasjon, vielse og begravelse.
 I 2004 forelå Lukasevangeliet på norsk tegnspråk.
 I 2013 ble kjernetekster for trosopplæringen oversatt til norsk tegnspråk.
HVA SKAL UTVIKLES KONKRET?






Gudstjeneste, dåp, konfirmasjon, vielse og begravelse på norsk tegnspråk.
Gudstjenestens dramaturgi, poesi og koreografi/moderne ballett.
Tekstbok på norsk tegnspråk.
Salme- og poesibok på norsk tegnspråk.

ER DET BARE DØVEKIRKEN SOM FÅR NYTTE AV REFORM- OG UTVIKLINGSARBEIDET?

Den primære målgruppen for reform- og utviklingsarbeidet er døve og
hørselshemmede medlemmer i Den norske kirke, men resultatet vil være til nytte for
langt flere.
Døvekirken er også en viktig kulturell institusjon for alle som bruker tegnspråk.
Språklige og kulturelle uttrykk som utvikles i Døvekirken er også viktig for mennesker
som ikke bruker tegnspråk eller utenfor kirken.
Visuelle uttrykk som tegnspråkpoesi eller liturgisk dans kan oppfattes av alle og
beriker gudstjenesten for alle. Femtegnsbønnen fra Døvekirken er allerede nå en del
av liturgien i hele Den norske kirke.
Tegnspråklige uttrykk som utvikles i Døvekirken bidrar til å videreutvikle tegnspråk og
tegnspråkkultur og brukes uavhengig av tro. Bibelske tekster er et viktig grunnlag for
den norske kulturen og det er derfor viktig at de er tilgjengelig for alle.
HVOR LENGE KAN RESULTATET AV REFORM- OG UTVIKLINGSARBEIDET BRUKES?

Man kan regne med at resultatet av liturgisk utviklingsarbeid kan brukes i flere tiår,
mens bibeloversettingsarbeid kan brukes mye lengre.
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HVEM ER INVOLVERT I DØVEKIRKENS
GUDSTJENESTEREFORM?

 Den norske kirke ved Kirkerådet og
Oslo bispedømme
 Døvekirken:
o Døvekirkenes fellesråd
o Døveprosten
 Språkrådet
 Høgskolen i Oslo og Akershus
 Teater Manu
 Stiftelsen Signo
 Det norske Bibelselskap
HVEM STØTTER DØVEKIRKENS GUDSTJENESEREFORM
ØKONOMISK?

 Den norske kirke ved Kirkerådet og
Oslo bispedømme
 Døvekirken:
o Døvekirkenes fellesråd
o Døveprosten
 Det norske Bibelselskap
 Døves Felleslegat
VIL DU VITE MER?

Styringsgruppens leder, Døveprost:
roar.bredvei@dovekirken.no
Prosjektgruppens leder:
hege.r.lonning@dovekirken.no
Sekretær:
michael.hoffmann@dovekirken.no
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FRÅ DØVES BLAD
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9. ÅRBOK - HØYDEPUNKT FRA DØVES BLAD I 2013
DØVES BLAD 1-2013
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DØVES BLAD 2-2013
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DØVES BLAD 3-2013
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DØVES BLAD 4-2013
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10. VEDLEGG
KIRKEPOLITISKE MÅLSETNINGER FOR DET DØVEKIRKELIGE ARBEIDET
Skrevet den 18.06.09
På sitt møte 8. juni 2009 gikk Oslo bispedømmeråd inn for å støtte det forslaget til kirkepolitiske
målsetninger for det døvekirkelige arbeidet som var lagt fram.
Arbeidet med å definere kirkepolitiske målsetninger for det døvekirkelige arbeidet er for alvor kommet i
gang. En arbeidsgruppe oppnevnt av Oslo bispedømmeråd har denne våren arbeidet fram et dokument
som konkluderer med 10 målsetninger for det døvekirkelige arbeidet:
1. BIBELEN. Lukasevangeliet er oversatt til tegnspråk i regi av Bibelselskapet. Dette arbeidet må
fortsette med den målsetning at hele Bibelen blir oversatt til tegnspråk.
2. KIKREN ER DER DØVE ER SAMLET - MINST EN DØVEMENIGHET I HVERT FYLKE. På steder som ikke
har døvekirke, men der det finnes døveforening og/eller et sosialt, språklig fellesskap mellom døve,
er det naturlig at det er et kirkelig tilbud. Målet må være en kvalitativ lik kirkelig betjening som det
som tilbys døve i de større byene med egen døvekirke. Målsetningen er 20 - 25 gudstjenester årlig
med egen prest og øvrig kirkelig bemanning og ressurstilgang i hvert fylke (noen fylker bør ha to
gudstjenestesteder).
3. "SPREDTBOENDE DØVE". Det må legges til rette for at døve som bor spredt og langt fra
døvekirker/døveforeninger får et fullverdig kirkelig tilbud. De betjenes både ved at døvepresten
reiser på besøk, at de inviteres til nærmeste døvekirke og at det legges til rette for
gudstjenestetilbud lokalt.
4. GUDSTJENESTEREFORM I DØVEKIRKEN. Døvekirken fikk sin høymesseliturgi i 1995. I samspill med
den norske kirkes gudstjenestereform må døvekirkens visuelle gudstjeneste utvikles. I tillegg til
høymessen må det utarbeides dåps-, konfirmasjons-, vigsels-, gravferds-, og andre liturgier slik at
det foreligger alterbøker på visuelt media på tegnspråk. Følgende elementer må utvikles: visuelle
poesi og salmer, visuell dans/ballett, visuelt kunstnerisk uttrykk, oversettelse av tekstrekkene til
tegnspråk
5. KIRKENS REFORMER OG PLANER. Døvekirkene skal inneholde like aktivt, mangfoldig og hyppig
gudstjeneste- og menighetsliv som i andre kirker og menigheter i den norske kirke.
Trosopplæringsreformen, gudstjenestereformen, diakonireformen, kunst i kirken,
demokratireformen mm skal også gjelde i døvekirken.
6. "FAGRÅD FOR VISUELL TEOLOGI, TROSOPPLÆRING OG DIAKONI". Videreutvikle den visuelle
kirkelige tjeneste gjennom et aktivt faglig arbeid knyttet til Døveprosten og Oslo bispedømmeråd.
Sette i gang rekrutteringsarbeid for å få flere søkere til stillinger i døvekirken.
7. BEREDSKAPSORDNING FOR DØVEPROSTIET. Opprette beredskapsordning for døveprostiet i likhet
med øvrige prostier innen den norske kirke.
8. MEDIA. Målet er døvegudstjeneste på NrK1 hver søndag. I tillegg trengs et tilsvarende tilbud som
morgenandaktene på radio, for døve vil det bety morgenandakt på TV på tegnspråk.
9. WEB. Utvikle døvekirkens web-sider.
10. KIRKEN.NO Informasjon på www.kirken.no på tegnspråk
Saken var oppe til behandling i Oslo bispedømmeråd 8. juni 2009. Døveprostiet er en del av Oslo
bispedømmeråd, og bispedømmerådet har derfor også ansvar for kirkepolitiske målsetninger for det
døvekirkelige arbeidet. I vedtaket fra Oslo bispedømmeråd heter det: "Oslo bispedømmeråd takker
arbeidsgruppen og slutter seg til de overordnede målsettinger i det fremlagte forslaget. Bispedømmerådet
ber arbeidsgruppen sammen med administrasjonen om å konkretisere de kirkepolitiske målsettingene og
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utarbeide en prioritert plan og budsjettmessige konsekvenser av denne og legge saken fram for
bispedømmerådet til ny behandling".
TEGNSPRÅKHANDLINGSPLAN 3
1. INNLEDNING
Døvekirkenes Fellesråd er et nasjonalt fellesråd som sammen med Oslo bispedømmeråd ivaretar det
tegnspråklige tilbudet i Den norske Kirke. Fellesrådet består av representanter fra døvemenighetene i Oslo,
Stavanger, Bergen, Møre og Trondheim samt representant fra menighetsutvalgene (heretter kalt
Døvekirken), Døveprosten, representant oppnevnt av Oslo biskop og fra de fellesråds- og
menighetsansatte.
Alle har rett til språk, og dermed har døve/hørselshemmede rett til tegnspråk. Ser vi også på
menneskerettserklæringen av 1948, artikkel 19: ”Enhver har rett til ytrings og meningsfrihet.” Alle
mennesker har rett til å fortelle sin mening og til å ha tilgang til andres meninger. Døve/hørselshemmede
skal ha tilgang til tegnspråk for å kunne utøve denne retten, og handler også om døve/hørselshemmedes
rett til demokratisk deltakelse, også i Døvekirken og Den norske kirke.
Døvekirkenes Fellesråd støtter Oslo bispedømmeråds og Oslo biskops arbeid for å informere om og
gjennomføre "De ti kirkepolitiske målsettingene for det døvekirkelige arbeidet" (vedlagt). Alle de
kirkepolitiske målsettingene har et språklig anliggende og begrunnelse. Dersom Den norske kirkes og Oslo
bispedømmes visjon også skal være en visjon for Døvekirken kreves det et meget aktivt arbeid med
tegnspråk på alle plan. All virksomhet i Døvekirken skjer på norsk tegnspråk4, og dette krever at fellesrådet
har en helhetlig tegnspråkpolitikk. Den primære målgruppen for Døvekirken er døve/hørselshemmede
tegnspråkbrukere og deres nettverk. I vedleggene finner vi først en mal for et tiltaksskjema som kan fylles
ut hvert år som et verktøy for planlegging og evaluering av tiltak i den lokale døvemenighet og i Døvekirken
sentralt. Deretter er det regler for skikk og bruk som ivaretar Døvekirkens tegnspråkpolitikk. Til sist er det
en oversikt over de ti kirkepolitiske målsetningene for det døvekirkelige arbeidet, vedtatt i Oslo
Bispedømmeråd 08.06.2009, da disse også innvirker på fellesrådets arbeidsområde. Døvekirkenes Fellesråd
og Døveprosten er samarbeidspartnere i tegnspråkarbeidet i Døvekirken, og er samstemte om denne
planen.
I arbeidet med denne planen har Døvekirkenes Fellesråd nedsatt en arbeidsgruppe som skulle lage en plan
for arbeidet med en helhetlig tegnspråkhandlingsplan for Døvekirken. Denne arbeidsgruppen besto av
fellesrådets leder Nora Edw. Mosand og daglig leder i Oslo Hege R. Lønning. Et foreløpig forslag til
tegnspråkhandlingsplan og en plan for arbeidet med denne ble lagt fram for Døvekirkenes Fellesmøte i mai
2011. Etter Fellesmøtet ble det gjennomført en høringsrunde der Hege R. Lønning besøkte alle
menighetsrådene sent på høsten 2011. Arbeidsgruppen ble utvidet med førsteamanuensis Odd-Inge
Schröder fra Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) samt rådgiver i tegnspråk Sonja Myhre Holten fra
Språkrådet. Revidert plan ble lagt fram for Døvekirkenes Fellesråd 7. desember 2011 – der rådet sendte
planen videre til Døvekirkenes Fellesmøte 2012 for endelig behandling 17. mars 2012.
2. PRINSIPPROGRAM
Døvekirkenes Fellesråds prinsipprogram er:
 Norsk tegnspråk er naturlig språk i Døvekirken.
Uten vedlegg
Norsk tegnspråk er et visuelt-gestuelt språk der det formidles "manuelt gjennom gestar, ikkje gjennom tale, og at det blir
teke imot visuelt, via synet, ikkje via hørsla" (St.meld. nr 35 [2007-2008], side 234).
3
4
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 Norsk tegnspråk legges til grunn for all muntlig kommunikasjon i Døvekirkens virksomhet og
forventes brukt av alle som har fått tegnspråkopplæring.
 Bibelen og liturgier skal oversettes til norsk tegnspråk.
 Stemmetolk skal brukes ved gudstjenester der ikke alle kan norsk tegnspråk.
 Alle som ved ansettelsen ikke har kjennskap til tegnspråk, skal få en grunnleggende
tegnspråkopplæring. Denne opplæringen skal være på minimum ett års universitets- og
høyskolenivå for de som har tegnspråk som sitt arbeidsspråk.
 Det legges til rette for årlige tegnspråkkurs slik at ansatte skal kunne få tegnspråklig kvalitetsheving
i løpet av sitt ansettelsesforhold i Døvekirken.
 Døvekirken jobber for å få norsk tegnspråk anerkjent som offisielt språk i Norge.
3. HANDLINGSPLAN
Vi tar opp prinsipprogrammet og vil her si noe om hvordan disse punktene kan gjennomføres:
3.1. Norsk tegnspråk er naturlig5 språk i Døvekirken.
Norsk tegnspråk er det muntlige arbeidsspråket i Døvekirken. Dermed skal alle ansatte beherske
norsk tegnspråk flytende. Vår primære målgruppe er døve/hørselshemmede tegnspråkbrukere;
målgruppen skal kunne komme til Døvekirken og oppleve at deres språk brukes og at de kan bruke
språket. Vi skal inkludere alle som kommer til Døvekirken, men dette skal ikke skje på bekostning
av døve/hørselshemmede og norsk tegnspråk som førstespråk. Vi ønsker da primært å rekruttere
og bruke egnede medarbeidere som kommer fra tegnspråkmiljøet. For å oppnå denne
rekrutteringen - må vi informere om dette for å få opp søkertallet.
3.2. Muntlig og skriftlig språk i Døvekirken
Norsk tegnspråk legges til grunn for all muntlig kommunikasjon i Døvekirkens virksomhet og
forventes brukt av alle som har fått tegnspråkopplæring. Norsk tegnspråk skal generelt benyttes i
alle fellesarealer i døvekirkenes lokaler og under døvekirkenes arrangementer (tegnspråksoner).
Norsk (primært bokmål) brukes som skriftspråk.
Vi kan dele inn menigheten i tre grupper: menighetsmedlemmer, folkevalgte
(menighetsrådsmedlemmer) og ansatte. Disse tre gruppene har forskjellige behov for bruk og
opplæring av tegnspråk og norsk. Menighetsmedlemmene skal kunne forvente at f.eks.
gudstjenestene gjennomføres på tegnspråk, og at informasjon på websidene gis på tegnspråk i
tillegg til norsk. Folkevalgte som får sakspapirene til menighetsrådsmøter på norsk, skal kunne
forvente å få disse lest inn på tegnspråk. Ansatte skal kunne få opplæring i både tegnspråk og
norsk, alt etter den enkelte ansattes kompetanse i begge språkene. Det skal jobbes for at ansatte
får en høy kompetanse i begge språkene. Alle skal bruke tegnspråk uansett i tegnspråksonene dette er en gyllen mulighet for de som er under opplæring til å øve seg på å bruke tegnspråk.
3.3. Bibelen skal oversettes til og liturgier skal utvikles på norsk tegnspråk.
Vi ønsker at Bibelen skal oversettes til norsk tegnspråk, på lik linje med bibeloversettelsen til
samiske språk. Vi bør få en lignende ordning.
Tekstbøker, salmebøker og liturgier i Den norske kirke skal oversettes/utvikles på tegnspråk. Det vil
bli laget en prioriteringsliste på hva som bør tas først og hva som bør tas senere.
Menighetene oppfordres til aktivt bruk av Døvekirkens liturgi og det materiell som nå finnes på
tegnspråk i form av liturgier, bibeldeler, poesi osv.
Fellesrådet skal jobbe spesielt inn mot at klokker/tegnspråkpoesimedarbeider, kirketjener, danser
og organist har en så god grunnleggende visuell og tegnspråklig kompetanse at de kan bidra
relevant inn i det ukentlige gudstjenestearbeidet.
5

Naturlig i betydning selvsagt/selvfølgelig.
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3.4. Stemmetolk skal brukes ved gudstjenester der ikke alle kan norsk tegnspråk.
En visuell gudstjeneste på tegnspråk kan også tilrettelegges for personer og grupper som trenger
annen kommunikasjon. Det er det vesentlig at dette ikke går ut over det visuelle og tegnspråket i
form av blandingsformer m.m. Gudstjenestene skal være på tegnspråk, og det skal brukes
stemmetolk hvor dette trengs. Døvekirken ønsker ikke at tegnspråknorsk brukes i
gudstjenestesammenheng. Hørselshemmede som ikke kan tegnspråk, kan også sikres et
gudstjenestelig tilbud gjennom bruk av powerpointpresentasjoner av liturgien. Har noen
menighetsmedlemmer andre behov (taktil tegnspråktolk, haptisk tolk, skrivetolk, TSS-tolk m.m.),
så skal disse ordne med dette selv.
Her skal vi ha et samarbeid med NAV Tolketjenesten for å få en kvalitetsheving på tolkene som
tolker i kirkesammenheng. Dette kan blant annet være kurs i kirkespråk og en avtale der tolkene
får forberedelsestid.
3.5. Språkopplæring i Døvekirken
Alle som ved ansettelsen ikke har kjennskap til tegnspråk, skal få en grunnleggende
tegnspråkopplæring. Denne opplæringen skal være på minimum ett studieår på universitets- og
høyskolenivå for de som har tegnspråk som sitt arbeidsspråk6 (jfr. 3.1- 3.2). Andre som ved
ansettelsen har tegnspråkkompetanse og trenger mer norskopplæring, skal få en tilsvarende
opplæring som de med tegnspråkopplæring får (jfr 3.2).
For at alle ansatte skal oppnå flytende kompetanse i norsk tegnspråk (både døve/hørselshemmede
og hørende), så skal det legges til rette for årlige tegnspråkkurs for at alle ansatte skal kunne få
tegnspråklig kvalitetsheving i løpet av sitt ansettelsesforhold i Døvekirken. Denne årlige
undervisningen bør gjelde alle stillinger uavhengig av stillingsstørrelse da det i Døvekirken er
mange ansatte i mindre stillinger. Det skal da utvikles opplæringsplaner etter stillingsstørrelse og
tjenestegrupper. Det bør utvikles fagplaner for etterutdanningen slik at den blir
kompetansegivende. Denne undervisningen kan spesielt rette seg mot de språklige utfordringer
som ligger i de ulike tjenestegruppene.
Kursingen av de ansatte skal skje sammen, uavhengig av linje, for å skape og ivareta et
tegnspråklig arbeidsmiljø.
I tillegg bør det tilbys veiledning for den enkelte ansatt – for eksempel i forkant og etterkant av
gudstjenester der veileder observerer gudstjenesten og gir veiledning på det som skjedde under
gudstjenesten.
Når stillinger utlyses skal det tas med at tegnspråk er arbeidsspråket slik at våre forventninger er
tydelige.
Når det gjelder andre grupper i Døvekirken - så er det ønskelig med seminarer og kurs for alle
frivillige som er involvert i Døvekirkenes arrangementer. Poesiseminarer har alltid vært populære.
3.6. Døvekirkens språkpolitiske rolle
Fellesrådet vil følge opp overfor Oslo bispedømmeråd og Oslo biskop slik at Den norske kirke
sentralt og lokalt engasjerer seg aktivt for anerkjennelsen av tegnspråk som offisielt språk.
Døvekirken bør stille seg spørsmålet hva dette bør bety for hvordan vi bruker tegnspråk i
Døvekirken og hvordan vi oppmuntrer Den norske kirke selv å bruke norsk tegnspråk både i
bibeloversettelse, liturgier, kirkelige handlinger, men også i all annen utgivelse av publikasjoner
både elektronisk og på andre måter. Fellesrådet vil da utfordre Den norske kirke på å legge inn
tegnspråklig informasjon på deres hjemmesider (dette kan også tas opp under punkt 3.1 og 3.2).
Vi bør også kjempe for å få ratifisert FN-konvensjonen for funksjonshemmede i Norge. En annen
kampsak er å jobbe for hørendes rett til å få tegnspråktolk - slik at de også får hjemmel til å bestille

6

Arbeidsspråk = må kunne språket for å kunne utføre sin jobb på en tilfredsstillende måte
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tegnspråktolk (jfr. Tolkeutredningen). For oss gjelder dette spesielt hørende ansatte i
opplæringsfasen og hørende menighetsmedlemmer.
4. KONKLUSJON OG OPPFØLGING
Det er foreslått at prinsipprogrammet forenkles til noen få tydelige punkter. Dette feltet er imidlertid så
omdiskutert og har alltid vært det. Derfor velger vi å være overtydelige, og tar heller med flere punkter,
enn å ha noen få, vide punkter som kan diskuteres om hva de betyr i det uendelige.
Gruppen foreslår videre at vi kan diskutere om vi skal videreutvikle denne tegnspråkhandlingsplanen til en
strategiplan lignende "Strategi for samisk kirkeliv" som ble vedtatt på Kirkemøtet i april 2011. Vi bør ha en
strategi for vårt kirkeliv i Døvekirken, vi også.
Døvekirkenes Fellesråd skal utarbeide en strategi for hvordan denne tegnspråkhandlings-planen kan følges
opp, spesielt opplæringen av ansatte.
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GUDSTJENESTEREFORMEN
MANDATET - VEDTAK I STYRINGSGRUPPEN 4.3.2013:
Prosjektgruppen skal:
1. Lage en ordning for gudstjenesten i Døvekirken som tar utgangspunkt i ordningen i Den norske kirke og i
prøveliturgien for Døvekirken fra 1995 og som inneholder en ordning for dåp.
2. Sørge for at ordningen og et godt utvalg av alternative element til denne ordningen er tilgjengelig både
på norsk tegnspråk, transkripsjon og norsk skriftspråk. Elementene i prøveliturgien skal videreføres, men
gjerne i bearbeidet og videreutviklet form. Utvikling av elementer som ikke finns fra før skal prioriteres.
3. Lage en egen tekstbok for Døvekirken som tar utgangspunkt i tekstboken for Den norske kirke og de
tekstene som er tilgjengelig på norsk tegnspråk. Det bør også vurderes om andre relevante tekster utenom
disse skal tas med. Tekstboka bør i første omgang bestå av 2 tekstrekker etter en egen kanon som hver
inneholder alle tekster som skal brukes i gudstjenestene.
4. Sørge for at tekstboken blir tilgjengelig på norsk tegnspråk og norsk skriftspråk og at den inneholder nye
tekster som ennå ikke er tilgjengelig på norsk tegnspråk.
5. Utvikle liturgisk dramaturgi, kunstneriske og liturgiske uttrykk som inkluderer alle sanser.
6. Sørge for at uttrykkene blir tilgjengelig både gjennom dokumentasjon og gjennom medarbeidere og
stillingskategorier i menighetene.
7. Lage ei ordning for kirkelige handlinger i Døvekirken som tar utgangspunkt i ordningen i Den norske
kirken og som består av en ordning for brudevigsel og gravferd med flere alternative element, men som
gjerne kan inkludere flere ordninger eller elementer til ordninger som brukes i Den norske kirke.
8. Sørge for at ordningene, tekstene i ordningen og et utvalg av alternative element til denne ordningen er
tilgjengelig, både på norsk tegnspråk, transkripsjon og norsk skriftspråk.
9. Lage et vedlegg til den nye «salmeboka» for Den norske kirke bestående av tegnspråksalmer.
10. Sørge for at denne salmeboka er tilgjengelig, både på norsk tegnspråk, transkripsjon og norsk
skriftspråk.
De første seks punkt skal prioriteres slik at menighetene kan ta i bruk den nye gudstjenesteboken fra og
med 1.
søndag i advent 2015 og at det blir tid til kurs høsten 2015.
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FREMDRIFTSPLAN
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FASTE STILLINGER I FELLESRÅDET
Fellesrådet
Kirkeverge
Økonomirådgiver
Samarbeidsområdet VEST

100 %
70 %

Stavanger
Daglig leder
Poesi - og kirketjener
Organist

100 %
60 %
15 %

Bergen
Daglig leder (også Møre)
Kirketjener
Organist
Tegnspråkpoesi

100
20
15
10

%
%
%
%

Samarbeidsområde ØST
Daglig leder
Kirketjener
Sekretær
Danser
Organist
Samarbeidsområdet NORD
Daglig leder (Trondheim og Tromsø)
Kirketjener (Tromsø)
Kirketjener (Trondheim)
Organist (Trondheim)
Vaktmester (Trondheim)

100
50
50
20
10

%
%
%
%
%

100
25
10
15
10

%
%
%
%
%

ÅRSMELDINGEN 2013 – AMU DØVEKIRKEN
KONSTITUERING: Arbeidsmiljøutvalget har bestått av verneombud Guri Kaland Sværen fra fellesrådslinjen og
verneombud Per Walle fra bispedømmerådslinjen. Arbeidsgiversiden har vært representert ved kirkeverge
for døve, Tor Einar Lie og døveprost Roar Bredvei.
Leder av AMU 2013 har vært Tor Einar Lie. Per Walle har vært referent.
Representant fra Stamina Helse har vært innkalt til og deltatt på alle møtene.
Utvalget har hatt 3 møter og behandlet 35 saker.
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Følgende saker/områder er drøftet og behandlet:
1. Gjennomføring av årlige vernerunder: Det er gjennomført vernerunder i alle stabene i løpet av året og
vernerapportene er gjennomgått i AMU. AMU har drøftet om vernerundene fremover skal spisses mot
spesielle temaer. Vernerundene og vernerapportene er viktige redskap i arbeidet for et forbedret
arbeidsmiljø i Døvekirken.
2. Arbeidsmiljøundersøkelse : Stabene har arbeidet med oppfølging av arbeidsmiljøundersøkelsen som
ble gjennomført i 2011.Det er utarbeidet en sentral oppfølgingsplan og de lokale oppfølgingsplanene
skal tas inn i prostebesøkene. AMU har drøftet presentasjonsformen på undersøkelsen og den
metodikken som ble brukt i oppfølgingen av undersøkelsen overfor stabene. AMU vil sammen med
bedriftshelsetjenesten arbeide for kvalitet i mulige fremtidige undersøkelser og i presentasjonsformen.
AMU vil i juni 2014 vurdere om det skal gjennomføres ny arbeidsmiljøundersøkelse.
3. Disponering av AMU midler: AMU hadde i 2013 til disposisjon kr. 25.000.-. Trondheim/Tromsø ble
tildelt kr. 15.000.- til stabsutviklingsarbeid. Det Østenfjelske distrikt fikk tildelt kr. 10.000.- til
stabsutviklingsarbeid.
4. Bedriftshelsetjenestens rolle og bidrag i 2013: Bedriftshelsetjenesten har hatt en aktiv rolle i AMU i
arbeidet med oppføling av tiltaksplaner, bidradd til at vernerundene har fått et yrkeshygienisk
perspektiv, bidradd i Fellesrådets og prostiets organisasjonsutfordringer, bidradd i det psykososiale
arbeidsmiljøet og vært bidragsyter i mulig fremtidig ny arbeidsmiljøundersøkelse.
5. HMS og sykefravær: AMU har sett på sykefraværet i virksomheten. Organisasjonen må ha styrket
fokus på dette arbeidet. Dialogmøter med ansatte som slitet med høyt sykefravær er et nyttig redskap.
6. Personvernopplysninger og datasikring: AMU har pekt på viktigheten av at personalopplysninger
sikres forskriftsmessig og bedt om at struktur og rutiner må kvalitetssikres. I forbindelse med dette
arbeidet vil også HMS håndboka bli supplert og gjort bedre.
7. Fellesrådsmøter uten tolk: AMU har drøftet bekymringsmeldinger som er kommet i forbindelse med
at fellesrådets vedtak fra 10. des. 2012: "Fra 01.01.2013 brukes tegnspråk uten tolk i Fellesrådets
møter." AMU har videre tatt til etterretning vedtaket fra møtet 31. mai 2013 som sier at "Unntaksvis
åpnes det for bruk av tolker når det er nødvendig".
8. HMS-håndboka: HMS-håndboka er ferdigstilt etter at fellesrådet vedtok 10. desember 2012 "Visjon og
mål for Døvekirkenes fellesråd".
9. Arbeidsmiljøet i organisasjonen: AMU har drøftet arbeidsmiljøet i organisasjonen som til dels har vært
preget av spenninger og uro. AMU peker på at organisasjonsarbeidet må styrkes og at dialog i
organisasjonen må bedres. AMU vil at dette skal tas opp som sak på hvert AMU møte fremover.
10. Arbeidsulykker: Det er ikke registrert arbeidsulykker i Døvekirken i 2013.
Oslo, 10.02.2014
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