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2 Innledning 

I denne oppgaven har jeg tatt utgangspunkt i min erfaring, intervjuer og teorier om døvekirkens 

historie og tegnspråkets utvikling i gudstjenesten, spesielt med fokus på fellesleddene Vår Far og 

Trosbekjennelsen. 

Jeg har vært kirketjener/tegnspråk poesi medarbeider og vikar som prest i Døves menighet 

Bergen siden august 2006. I løpet av den tiden, har jeg hatt samtaler med hørende og døve 

kollegaer og personer i menigheten, disse samtalene og observasjonene jeg har gjort, er 

utgangspunkt for mine refleksjoner.  

 

Jeg er født døv og har voks opp i en familie med hørende foreldre, en hørende bror og en døv 

søster. Jeg har hatt en fot i begge leire, både i den hørende kulturen og døvekulturen. Jeg gikk på 

døveskolen på 1980-90 tallet. Den gang hadde spesialskolene/døveskolene som var statlige, 

internat. Det betydde at unge hørselshemmede fra distriktene fikk mulighet til å gå fast på 

døveskolen da de hadde botilbud. Disse, både døveskolen og internatene ble nedlagt en etter en i 

løpet av 1990- 2000-tallet. Samtidig ble det en oppblomstring av CI-operasjoner (cochlea 

implantat) blant døv-fødte barn i samme periode. Teknologien spilte også en rolle i denne 

sammenheng, med mobil- og data alderen, hørselshemmede fikk en lettere hverdag. Fra dette 

utgangspunktet, har vi nå fått en gruppe hørselshemmede med stor spredning i måten de 

kommuniserer på med tegnspråk. På min tid var norsk tegnspråk i fokus, og all undervisning var i 

og på tegnspråk etter opplæringsloven §2-6. I dag har de fleste i grunnskolealder inn operert CI 

og går integrert i sine lokale skoler. Språket har forandret seg, om dette er til det bedre, må stå 

som et åpent spørsmål, men vi har altså forskjellige språkgrupper i døvemiljøet. 

 

I Døvekirken, der jeg jobber nå, er de ansatte en sammensatt språklig gruppe bestående av 

personer med norsk som førstespråk, tegnspråk som førstespråk, og alle er tospråklige da 

arbeidsspråket er norsk tegnspråk. Vi er på en måte, et lite flerkulturelt og flerspråklig samfunn. 

 

I løpet av denne oppgaven vil jeg presentere og kommentere noe kulturelle og språklige 

utfordringene knyttet til oppgavens problemstilling. Døvekirken har siden 1990- tallet jobbet med 

oversettelsesarbeid av bibeltekster og liturgi. I dag har vi en prosjektgruppe i Norge som jobber 

med oversettelse fra norsk til norsk tegnspråk. De oversetter bønner/salmer til tegnspråk og 



Kandidatnr: 118001 

 
 

 5 

tegnspråkpoesi og oversetter liturgien til norsk tegnspråk. Noen av døvekirkens ansatte har også 

ansvar for å oversette tekster til norsk tegnspråk i trosopplæringen, som for eksempel 2, 4 og 6 

års boken og de 50 kjernetekstene. Jeg har sendt spørreskjema til prosjektgruppen, samt til noen 

medlemmer fra de åtte døvemenighetene fra sør til nord i Norge. I dette spørreskjemaet, er 

geografi, kjønn, døv, hørende og alder viktige variabler.  

 

3 Tema i oppgaven 

«Liturgi i bevegelse» 

I 2011 ble den nye gudstjenestereformen innført i Den norske kirke, ny liturgi vedtatt av 

kirkemøtet. 1. søndag i advent 2011 ble den nye tekstboken tatt i bruk. Ordningen for 

hovedgudstjeneste ble tatt i bruk i de aller fleste menigheter innen utgangen av 2012, etter hvert 

som menighetene vedtok sin lokale grunnordning og biskopen godkjente at denne var i 

overensstemmelse med den nye gudstjenesteboken. Samme år, i 2011 startet arbeidet med å 

oversette liturgien til tegnspråk, døvekirken fikk en tegnspråkhandlingsplan. Denne sier blant 

annet at Bibelen skal oversettes til og liturgier skal utvikles på norsk tegnspråk. Biskopen i Oslo 

godkjente liturgien på tegnspråk for gudstjenestelivet i Døvekirken den 15. desember 2015. Den 

10. april 2016 ble denne liturgien for første gang tatt i bruk under en festgudstjeneste i 

Trondheim.  

 

Døvemenighetene sine medlemmer er ikke bare døve. Deres medlemmer har en variert grad av 

hørsel, de er døv fødte, døv blitte, døv blinde, tunghørte, CI brukere, CODA (children of deaf 

adults) og deres nettverk. Og deres nettverk består av både hørende og hørselshemmede med 

variert kunnskap og erfaring med norsk tegnspråk. Det er denne språklige sammensatte gruppen 

vi skal betjene og gi et godt og forståelig gudstjenestetilbud. 

 

Hvordan kan vi få dette til å fungere, det er mitt spørsmål. Klarer vi å gi denne sammensatte 

språklige menigheten et godt nok tilbud? Vi er en spesialmenighet for de hørselshemmede, 

arbeidsspråket for de ansatte er norsk tegnspråk. Hvordan kan vi da nå frem til og gi alle i denne 

språkgruppen et forståelig og godt gudstjenestetilbud? 
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Den nye liturgiske oversettelsen av fellesleddene «Vår Far» og «Trosbekjennelsen», som vi nå 

bruker, er den forståelige for alle medlemmene av Døvekirken?  

 

I liturgien som ble brukt før 1995 fulgte hvert tegn det norske ordet, og presten brukte både tegn 

og stemme. Dette ble et ufullstendig språk som ikke var fult forståelig verken for døve eller 

hørende. Men blant døve som blant hørende finner man mange forskjellige mennesketyper, noen 

vil ha det slik og andre slik. Det resulterer i at vi har en språkgruppe som i utgangspunktet ikke er 

helt enig i hvilke retning språket skal ta. Døvekirken har lagt seg på å utvikle en liturgi som 

følger det norske tegnspråkets grammatikk og oppbygging, og som bygger på en visuell - gestuell 

uttrykksmåte. Å oversette og/eller tolke en tekst, er ikke det enkleste man gjør, spesielt ikke  når 

språkene er så forskjellige, det ene auditivt – vokalt og det andre visuelt - gestuelt. 

Prosjektgruppen som har jobbet med liturgien i døvekirken, har gjort et fantastisk stykke arbeid, 

men mange mener de har tatt seg språklige friheter i oversettelsesarbeidet. Dette kan kanskje 

være fordi prosjektgruppen søker å bevare og utvikle språket og dets egenart i seg selv, ved å 

styrke døvemiljøets språklige og kulturelle identitet. Svært ofte vil normeringsarbeid i praksis 

være begrunnet i en kombinasjon av de to(Wikipedia 17.09.2018, 

https://no.wikipedia.org/wiki/Språknormering1)  

 

Språknormering er en bevisst prosess hvor man søker å påvirke eller styre et språks utvikling 

når det gjelder nyord, struktur eller bruk. I praksis betyr dette oftest at man definerer målsetninger 

for språkutviklingen og lager strategier for å styre språket mot disse. (Wikipedia 17.09.2018, 

https://no.wikipedia.org/wiki/Språknormering2). Språknormen prosjektgruppen har brukt i 

oversettelsen, er tegnspråket døve i alderen 20 – 50 år bruker. Tegnene som blir foretrukket er 

tegn denne gruppen bruker og som de er fortrolig med.  

 

Vi har nå en prosjektgruppe i Norge som jobber med oversettelse fra norsk skriftspråk til norsk 

tegnspråk, de oversetter bønner/salmer til tegnspråk og tegnspråkpoesi og oversetter liturgien til 

norsk tegnspråk. Noen av døvekirkens ansatte har også hatt ansvar for å oversette tekster til norsk 

 
1 Wikipedia  
2 Wikipedia  

https://no.wikipedia.org/wiki/Spr%C3%A5k
https://no.wikipedia.org/wiki/Neologisme
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tegnspråk i trosopplæringen, som for eksempel 2, 4 og 6 års boken og de 50 kjernetekstene. Jeg 

har sendt spørreskjema til den ene prosjektgruppen, de som har jobbet med «Gudstjenestereform 

på norsk tegnspråk» samt til noen fra de åtte døvemenighetene fra sør til nord i Norge. Der 

geografi, kjønn, døv, hørende og alder er viktige variabler i spørreskjemaet 

 

 

4 Problemstilling 

Den 15. desember 2015 ble den nye liturgien i Døvekirken godkjent av biskopen i Oslo. 

Nå har menighetene praktisert denne i 3 år. Og min problemstilling er: 

Hvordan oppfatter hørselshemmede og deres nettverk i forskjellige aldersgrupper den nye 

liturgien på tegnspråk, da med hovedfokus på «Vår Far» og «Trosbekjennelsen»? 

 

I døvekirken som alle andre kirken i verden, har språkets betydning i gudstjenesten alt å si for 

menighetens oppfattelse av Guds ord. Etter den nye reformen ble gjennomført, har vi som er 

ansatt i døvekirken fått mange tilbakemeldinger, både positive, negative og blandede. Derfor har 

jeg problematisert dette med språkforståelsen. Menigheten er, som nevnt over, en sammensatt 

gruppe mennesker med forskjellige type hørselstap/hørsel og tegnspråkkompetanse. En kan på 

mange måter sammenligne døvemiljøet med andre språkminoriteter, men det er en liten forskjell. 

Døvemiljøet er en sammensatt gruppe, svært få døve/hørselshemmede er født av døve foreldre. 

Det vil si at barna som blir født døv, som regel har hørende foreldre og familie, og skal de tidlig 

bli en del av døvemiljøet, må familien bli integrert i døvesamfunnet sammen med det 

hørselshemmede barnet. Det har også Døvekirken ansvar for å gjøre, og på denne måten 

rekruttere  nye medlemmer.  

 

Her ligg den største forskjellen på språket i døvekirken og de andre kirkene i Den norske kirke. 

Vi har ikke en menighet som har et felles språk og en felles kultur, vår menighet er flerkulturell 

og to/flerspråklig, med variert grad av kunnskap om hverandres kultur selv om de er i familie 

med hverandre. Vi som ansatte i døvekirke er ikke bare en formidler av guds ord, men også en 

kulturbærer og språkutvikler -og formidler. Dette gjør oss til en spesialkirke, med ansvarsområde 

langt utover det de andre kirkene i Den norske kirke har.  
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Så, kan vi formidle Guds ord med et tegnspråk som alle i vår menighet kan oppfatte på likt? Dette 

vil jeg belyse fra flere perspektiv , både gjennom den historiske reisen til norsk tegnspråk, men 

også ved å se på hvordan samtidens språklige og kulturelle utvikling har påvirket den 

tegnspråklige liturgien i Døvekirken. Her er det snakk om liturgi i bevegelse, både gjennom 

tegnspråk og gjennom tidene. 

 

5 Metode 

Metoden jeg har brukt er å sende ut kvantitative spørreskjemaer til alle de åtte døvemenighetene i 

Norge. Der menighetene lokalt ved sognepresten, skulle velge ut tre personer 20 - 50 år og tre 

personer 50 – 100 år som fikk være med på undersøkelsen, døv eller hørende tegnspråkbrukere. 

Jeg sendte også spørreskjema til prosjektgruppen som har jobbet med å oversette liturgien til 

norsk tegnspråk. I utgangspunktet tenkte jeg å gjøre et kvalitativt intervju med alle personene i 

denne gruppen, men det ble vanskelig på grunn av store avstander, min økonomi og livssituasjon 

i den tiden. 

I spørreskjemaene ble det satt søkelys på oppfattelse av tegnspråket i den nye liturgien, og hva 

som opplevdes som positivt og/eller negativt, da med hovedfokus på «Vår Far» og 

«Trosbekjennelsen».  

 

I forkant av oppgaveskrivingen sendte veilederen min Halvard Johannessen og jeg har søknad til 

NSD (personverntjenesten) og fikk spørreskjema godkjent, både til menighetens medlemmer og 

til prosjektgruppen.  

 

Skjemaene ble sendt ut i god tid før innlevering, men da fristen for innlevering av 

spørreskjemaene var over, hadde jeg bare fått svar fra menighetene tilhørende samarbeidsområdet 

VEST. Det vil si menighetene i Bergen, Stavanger og Kristiansand.  

 

Etter litt purring fikk jeg også svar fra leder i prosjektgruppen som jobbet med liturgien, hun 

hadde da gått gjennom spørsmålene og svarene med prosjektsgruppens medlemmer og de 
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samtykket i besvarelsen. Denne gruppen består av tegnspråklingvist/trosopplæringskoordinator, 

samfunnsfagdidakt/trosopplærer, teolog/prest, prosterådgiver og teolog/tegnspråktolk/forsker.  

 

Fall responsen, hva kan være årsaken? Måten spørreskjemaene ble sendt ut på? 

Totalt skulle 48 personer skulle få spørreskjema, seks i hver menighet pluss prosjektgruppen. Så 

hva kan være årsak til fallprosenten? Her må jeg nok ta på meg litt skyld selv. Jeg sendte 

sprørreskjemaene til sogneprestene i hver av de åtte menighetene i Norge, med spørsmål om at de 

skulle dele ut til seks personer. Årsaken til dette var at jeg ikke ønsket å påvirke resultatet hvis 

jeg selv plukket ut personene. I etterkant er jeg usikker på om dette var riktig måte å gjøre det på, 

da det ble litt ekstra arbeid for prestene å sende ut skjemaene. Om de seks medlemmene i hver 

menighet har fått spørreskjemaene, kan jeg ikke svare på. 

 

For å være ærlig så hadde jeg trodd flere var interessert i denne undersøkelsen, men jeg har tatt 

utgangspunkt i besvarelsene fra disse tre menighetene og fra prosjektgruppen. I tillegg har jeg i 

etterkant hatt samtaler med flere medlemmer i de forskjellige menighetene og dannet meg et 

inntrykk av hvordan de forskjellige medlemmene oppfatter liturgien i sin lokale menighet. 

 

Datamaterialet som jeg samlet inn hadde tynne besvarelser, men det dannet likevel et klart bilde 

av hvem som oppfattet den nye liturgien og hvem som ikke gjorde det. 

 

Dataene viser også at vi har en menighet som er tospråklig og flerkulturell, noe som gir de ansatte 

i kirken noen utfordringer i formidlingen av Guds ord. Språkets betydning for oppfattelse av 

innholdet i liturgien er alfa og omega. Ny liturgi gir menigheten en ny start, det nye 

kirketegnspråket krever at alle er aktive i læreprosessen.  

 

Denne oppgaven inneholder også flere linker til tegnspråklige liturgisk tekster, som kan være av 

interesse for å sammenligne de to språkene, norsk og norsk tegnspråk. Samtidig kan liturgien på 

tegnspråk være en nytelse for øyet 
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6 Kultur og språk 

Når døve møter døve, oppstår et fellesskap som ofte er kalt for «døvekulturen». Uansett hva man 

legger i det begrepet, viser det at tegnspråk som språk ikke bare er et redskap for formidling av et 

budskap, men også et språk som er en del av den norske kulturarven, et språk som bærer i seg 

tegnspråkliges livserfaring, historie og kultur. Begrepet «døves kultur» er knyttet til identitet, 

historie og tilhørighet gjennom felles språk. Identiteten har grunnlag i felles opplevelser og 

erfaringer3. Kanskje kan vi si at døvekulturen er det fellesskapet og de møteplasser som oppstår 

der tegnspråk brukes. Det vil si at røttene til kulturen finnes på døveskolene, i døveforeningene, 

døvekirkene og i de mange nasjonale og internasjonale treffsteder, som Døves kulturdager, 

verdenskongressene for døve og Deaflympics4.  

Tegnspråk som organisert språk har en lang og sammensatt historie. Det har røtter til spanske 

klostersamfunn, men de regner starten på utviklingen av tegnspråk som et eget språk, til 1700- 

tallet, og det var i Paris det startet. Utviklingen av tegnspråket stoppet opp omkring midten av 

1800- tallet, da talespråket fikk fremgang i undervisningen av døve. Først på slutten av 1960-

tallet ble igjen tegnspråk døves viktigste språk5.  

I dag kjemper mange for at tegnspråk skal bli offisielt språk i Norge, noe som kan bli realitet når 

den nye språkloven foreligger. I 2009 ble tegnspråk anerkjent som et fullverdig språk i Norge. 

Bakgrunnen var at regjeringen i 2008 la frem meldingen «Mål og meining - en helskaplig norsk 

språkpolitikk» (Stortingsmelding nr 35, 2007-2008). Meldingen ble behandlet og vedtatt på 

Stortinget i 2009. På Døveforbundet.no skriver de, at 23. august 2019 var en stor dag. Da hadde 

kulturdepartementet lagt ut et utkast til språkloven. Og Døveforbundet har tidligere opprettet en 

arbeidsgruppe som har utarbeidet en uttalelse, denne har blitt godkjent i forbundsstyret. De uttaler 

også at de er ubeskrivelig stolte og takknemlig for at staten tar ansvaret for å erklære tegnspråket 

som nasjonalt språk under §76.  

Norsk tegnspråk er altså et eget språk som finnes bare i Norge, som er helt annerledes bygd opp 

enn norsk tale- og skriftspråk, og som er blitt til ved at døve barn her i landet har fått tegnspråklig 

oppvekst. Det er ingen overdrivelse å si at språket er et uttrykk for en gruppe menneskers 

 
3 Plan for trosopplæring for hørselshemmede/ døve barn og unge. S 13 
4 Plan for trosopplæring for hørselshemmede/ døve barn og unge. S 13 
5 https://norsk-dovemuseum.no/tegnsprak-1 
6 doveforbundet.no 

https://norsk-dovemuseum.no/tegnsprak-1
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kommunikative kreativitet og en viktig del av norsk kulturarv, og den viktigste bæreren av 

døvesamfunnets kulturelle arv. For barn, hørende så vel som døve, som får anledning til å vokse 

opp med dette språket, eventuelt sammen med norsk og eventuelt andre språk, vil norsk 

tegnspråk kunne bli en sentral identitetsmarkør7. 

 

6.1 Hvem er døve? 

Før jeg går inn i på temaet døvekirkens historie og tegnspråkets utvikling i døvekirken, er det 

nødvendig å presentere hvem døve er.  

Personer med nedsatt hørsel kalles i en fellesbetegnelse for hørselshemmede. De som bare har 

noe nedsatt hørsel og kan gjøre seg nytte av høreapparat/CI er tunghørte, mens de med et større 

hørselstap kalles for døve. Det er flere hundretusen hørselshemmede medregnet de som har 

mistet hørselen når de er blitt eldre, kun 4000-5000 har et så stort hørselstap at de betegnes som 

døve. De regnet med at det er ca 5000 døve tegnspråkbrukere i Norge8.  

Hilde Haualands skriver i en artikkel, at når døve sier at de tilhører en språklig og kulturell 

minoritet, er det ofte døvesamfunnet de tenker på- selv om det ofte kan være vanskelig å beskrive 

akkurat hvordan dette miljøet er, eller hva som egentlig er døves kultur ut over det å bruke 

tegnspråk. Døvesamfunnet er både et uformelt og formelt omfattende sosialt nettverk der de 

fleste medlemmene er tegnspråklige døve, med mange hørende medlemmer. Det har mye til 

felles med andre grupper (ofte minoriteter som for eksempel samer, innvandrergrupper og 

homofile) som deler språk og /eller felles erfaringer. Det har også sin særtrekk som ofte er ukjent 

for folk uten kjennskap til døve og hvordan døve lever9.  Døvhet har rammet mennesker til alle 

tider. Fra Bibelen kjenner vi Jesu helbredelse av en døvstum, og det kan nevnes noen få andre 

eksempler. Det er ingen tvil om at tusener og millioner av døve har levd og dødd uten å ha satt 

spor etter seg. Deres skjebne vet vi lite om. Deres liv vil for alltid være innhyllet i mørke. Det var 

først med døveskolen at de døve kom ut av mørket. Døveskolen trakk de døve barna fram i lyset 

og skapte grunnlaget for at de skulle kunne føre et liv under menneskeverdige forhold. Elevene 

 
7 Hørsel- språk og kommunikasjon. S 146 
8 Plan for trosopplæring for hørselshemmede / døve barn og unge. S 9 
9 Herland. Tegnspråkets fremtid- vårt felleskap ansvar. S 9 
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som gikk ut fra skolene forsøkte å holde kontakten med hverandre. Dermed vokste det fram 

døvemiljøer10. 

6.2 Tegnspråk 

Norsk tegnspråk er anerkjent som et fullverdig språk. At språket er fullverdig, betyr at det har slik 

status at det kan brukes i alle sammenhenger, og at det har utviklet et spesialisert ordforråd som 

gjør at det er i levende bruk i alle deler av samfunnslivet, på alle språklige bruksområder og i alle 

språklige bruksfunksjoner. 

Tegnspråk må ikke sees på som en kommunikasjonsmetode for mennesker med nedsatt 

funksjonsevne, men som ett av flere språk som benyttes i et mangespråklig samfunn11.  

Tegnspråk er det eneste språket som kan tilegnes naturlig av personer som ikke oppfatter tale og 

lyd gjennom hørselen. Derfor betraktes det som døves første språk, siden det er det språket de 

primært blir sosialisert til og på. Norsk tegnspråk kan derfor også være førstespråket til hørende 

barn av døve foreldre12. Tegnspråk er et visuelt-gestuelt språk som er naturlig utvikling blant 

døve. Det betegnes som visuelt fordi det mottas gjennom synet og fungerer helt uavhengig av lyd. 

Det betegnes som gestuelt fordi det utføres med bestemte bevegelser av hendene, armene, 

ansiktet, hodet og kroppen. Tale språk er i motsetning til tegnspråk basert på lyd og hørsel13.  

Hvordan er tegnspråket bygget opp? Det er et felles struktur slik som det med talespråkene. De er 

alle menneskelig og naturlig språk. Tegn oppstår på samme måte som talespråkene  har 

onomapoietiske drag, lydmalende ord slik som «vov-vov» for å beskrive hundebjeff, «hugg» som 

ligner på lyden når treet hugges, ord som beskriver hvordan bekken risler, krisler, klukker, 

spruter og lignende termer, så har tegnspråkene ikoniske eller mimetiske trekk. Det er billedlige 

fremstilling eller herming av hvordan tingene er eller hvordan tingene skjer. Det er en egenskap 

ved menneskers evne til å skape, en vanlig nordboer kan om lag 400 naturlige tegn ved å mime 

hvordan man spiser, drikker, vaske ansiktet og lignende14.  Døves førstespråk, tegnspråk, varierer 

mellom nasjoner og regioner som andre språk og dialekter. Tegnspråkene er naturlige språk 

tilpasset synet som mottaker. De har derfor det felles at de er ikoniske, billedlige, og at de har en 

 
10 Sander. Med landets døve gjennom hundre år. S 9 

11 https://www.sprakradet.no/Spraka-vare/Tegnsprakteiknsprak/ 
12 Uten hørsel. S 23 
13 Plan for trosopplæring for hørselshemmede/døve barn og unge. S 12 
14 Tegnspråkets fremtid. S 33 

https://www.sprakradet.no/Spraka-vare/Tegnsprakteiknsprak/
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syntaks som er effektiv for synet. Hørselssansen tar inn sin informasjon i sekvenser (svingning i 

luft), mens synssansen tar inn «forsiden» vår simultant, og fokuserer på det som er mest 

informativt eller interessant. Talespråk og tegnspråk i en nasjon kan derfor ikke være det samme 

språket, der tegnene er synliggjøring av det talte språket. Et naturlig språk må være effektivt15. 

Alle land har sine egne tegnspråk, på samme måte som hvert land har sine egne talespråk. 

Fellestrekkene er likevel såpass mange, slik at når døve treffes over landegrensene kommuniserer 

de på et slags «internasjonalt tegnspråk»16. 

I et språkpolitisk perspektiv må en fastslå at tegnspråk har en grunnleggende verdi i seg selv, 

blant annet som identitetsmerke og ekte kulturuttrykk for en språklig minoritet i det norske 

samfunnet. Norsk tegnspråk er også et genuint norsk språk, en del av den norske kulturarven og 

ikke minst en del av det språklige mangfoldet i landet som vi alle har en særlig plikt til å ta vare 

på17.  

Døvekirkelig arbeid har tegnspråk som sitt hovedspråk, men ansatte skal også kunne de 

kommunikasjonskoder hørselshemmede/ døve selv velger å bruke. Det betyr at gudstjenester, 

samlinger og kirkelig handlinger skal være tilrettelagt for ulike kommunikasjonsbehov hos 

hørselshemmede/ døve og deres nettverk18. 

 

7 Døvekirken  

Døvekirken er kirke for døve innenfor Den norske kirke. Kirken har åtte selvstendige menigheter, 

i Oslo, Stavanger, Bergen, Møre, Trondheim, Tromsø, Sandefjord og Kristiansand, delt i tre 

samarbeidsområder, Det Østenfjelske, Det Vestenfjelske og Det Nordenfjelske.  Døvekirken er 

organisert som et prosti under Oslo bispedømme. Den daglige ledelse av prestetjenesten i 

døveprostiet forestås av døveprosten, prostiets øvrige virksomhet ledes av kirkevergen for døve 

som er daglig leder av Døvekirkens fellesråd administrasjon. Begge har sete i Oslo19. 

 
15 Uten hørsel. S 23 
16 Plan for trosopplæring for hørselshemmede/døve barn og unge. S 12 
17 https://www.sprakradet.no/Spraka-vare/Tegnsprakteiknsprak/ 
18 Plan for trosopplæring for hørselshemmede/døve barn og unge. S12 
19 https://snl.no/Døvekirken 

https://www.sprakradet.no/Spraka-vare/Tegnsprakteiknsprak/
https://snl.no/Døvekirken
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Spesialutdannede døveprester, kateketer/trosopplærere, diakon og andre medarbeidere er ansatt 

for å gi et faglig og kommunikativt tilbud til målgruppen. Mange av ansatte har en omfattende 

reisevirksomhet for også å kunne gi døve som bor langt fra en døvekirke et jevnlig 

gudstjenestetilbud og tilstedeværelse ved kirkelig handlinger20. 

Som nevnt over, dekker døveprostiet hele landet, og ligger under tilsyn av Oslo biskop21. Det 

døvekirkelig arbeid er organisert som et prosti på samme måte som andre prostier i kirken. 

Forskjellen er at arbeidet er organisert som et eget prosti med landsdekkende funksjoner. På 

grunn av behovet for å samle kompetansen, tjenestefunksjonene og den sentralkirkelige 

bevisstheten er døveprostiet plassert i Oslo bispedømme. Oslo biskop har ansvaret for tjenesten 

og døveprosten har de samme funksjoner som andre proster22. 

Døvekirken er en språklig minoritetskirke i Den norske kirke med døves egen kultur og sedvaner. 

Tegnspråk i døvekirken har alltid vært sentralt, og kirken er en tospråklig arbeidsplass der norsk 

tegnspråk er i fokus23. 

 

7.1 Historie 

Thorbjørn Johan Sanders beskriver i sin bok: «Døves kirke 100 år» hvordan Norges døve fikk sin 

første prest, sin første kirke og utviklingen fremover mot vår tid. I følge Sander er det vanskelig å 

finne sikre opplysninger om døve og døvhet lang tilbake i tiden. I år feirer vi i Norge 125 års 

jubileum for døvekirken. Det var da det første kirkelokale i Oslo ble vigslet til døvekirke. Døve 

fikk dermed sin egen kirke, hvor de hadde mulighetene til å legge til rette for en menighet av 

døve og hvor de døve sammen med sin egen prest kunne bygge opp en tilpasset geistlig 

betjening24. 

Går vi et par hundre år lenger tilbake i tiden, finner vi at religionen hadde betydelig større plass 

både i skolen og i folks bevissthet enn den vi har i våre dager. Skolen (Allmueskolen) hadde 

konfirmasjonen som det store målet. For å komme gjennom nåløyet, måtte man bestå en prøve i 

kristendomskunnskap. Ikke alle besto denne prøven. Skoletiden var kort, og det var mer enn 

Fadervår som måtte læres utenat. Den som ikke besto prøven, kunne regne med problemer senere 

 
20 Plan for trosopplæring for hørselshemmede/døve barn og unge. S 9 
21 https://kirken.no/nn-NO/bispedommer/Oslo/om-bispedommet/doveprostiet/ 
22 Plan for trosopplæring for hørselshemmede/døve barn og unge. S 9 
23 Tegnspråkets fremtid. S 56 
24 Sander. Døves kirke 100 år. S 5 

https://kirken.no/nn-NO/bispedommer/Oslo/om-bispedommet/doveprostiet/
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i livet. De døvstumme, som de vanligvis ble kalt i gamle dager, var utelukket fra alle skoletilbud. 

Derfor kunne de ikke bli konfirmert, de hadde ikke adgang til nattverden, og de kunne ikke få 

syndenes forlatelse. De ble derfor ofte likestilt med hedninger som var ”dømt til evig 

fortapelse”25.  

Året 1799 kom det en søknad fra en døvstumme dame som het S. Larsdatter. Det var søkt om 

adgang for henne å gå til alters. Biskopen gikk inn for slik tillatelse, og han fikk støtte fra høyeste 

hold. I samsvar med hans forslag, skulle Larsdatter få adgang med andre til alterens sacrament, 

selv om hun verken var konfirmert eller kunne møte i skriftestolen. Larsdatter måtte gå gjennom 

en prøve, hennes foreldre måtte tolke begge veier når hun skulle forklare seg” over de vigtigste 

Grund-Lærdomme af den christelige Religion, og om hendes Attraa efter Deeltagelse i denne 

hellige Handling”. I følge Sander tror han at hun besto prøven, og at hun dermed oppnådde en 

status som ellers ble oppfattet som uoppnåelig for døve på den tiden, flere år før man i Norden 

fikk sin første skole for døve26.  Den 14. juli 1830 på Døvstumme-Institutet i Trondheim ble døve 

for første gang konfirmert. De kunne da gå til nattverd og gifte seg, men bare de som gikk på 

døveskolene fikk mulighet til å delta på konfirmantundervisningen og bli konfirmert27. 

Så sent som i 1896, over 70 år etter at vi hadde fått den første døveskolen her i landet (1825) 

bodde det cirka ettusen døve spredt omkring i landet vårt, de uopplyste døvstumme ble de kalt28. 

Conrad Svendsen som var den første døvepresten i Norge og Norden ble den 26 april 1893 

ordinert til prest for de døve (som det da het) i Kristiania og i 1895 til prest for Norges døve i full 

stilling med hele landet som arbeidsfelt29. Han var trolig den som fikk beste innblikk i disse 

skjebnene. Han mente at det da fremdeles var rundt 300 ”saadanne Stakler”, som var henvist til å 

leve og dø som hedninger midt i blant oss,- som han uttrykte det i et opprop i forbindelse med 

innsamlingen til inntekt for et hjem for forsømte døvstumme30. På slutten av 1800- tallet kjempet 

døveprest Conrad Svendsen for døves rettighet til å ha et rom for gudstjeneste og et rom for 

undervisning, deretter kjempet han for at døve skulle få egen kirke. Han var en veldig viktig 

person i døvekirkens historie. Det er nå 126-år siden Norge fikk sin første døveprest31.  

 
25 Sander. Døves kirke 100 år. S 7 

26 Sander. Døves kirke 100 år. S 7-8 

27 Tegnspråkets fremtid. S 58 

28 Sander. Døves kirke 100 år. S 8 

29 Norsk biografisk leksikon, Internett; nbl.snl.no 

30 Sander. Døves kirke 100 år. S 8 

31 Sander. Døves kirke 100 år. S 15 
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Svendsen fortalte at han begynte ”å arbeide med Guds ord blant de døve” i 1884, ved å samle 

unge konfirmerte døve på hans rom. Til å begynne med kom det bare to. Men så fikk Svendsen 

en god døv venn, Erik Strangestad. De døve var ikke fornøyd med andaktene som ble holdt i 

døveforeningen, derfor fikk Svendsen i første omgang fullmakt fra døveforeningens styre, og 

med denne oppsøkte han biskop Essendrop, som var meget positiv og lovet at Svendsen skulle få 

oppfylt sine ønsker om at døve skulle få full gudstjeneste; ”de vilde have fulde gudstjeneste; de 

vilde have en prest, som kunde uddele alterens sakramente baade til de friske- og især til de 

syge….”32.  Etter sin reise sommeren 1893 begynte Conrad Svendsen å arbeide med planene om 

en egen døvekirke. Han ble oppmerksom på at Den Jarlsbergske frimenighets bedehus var til 

salgs, og han mente at dette huset kunne bli en passende kirke for døve. Det måtte skaffes et 

betydning beløp for at kjøpet kunne ordnes. Her var det døveforeningen som hadde avgjørelsen 

og som måtte legge ut pengene. Så ivrige var de døve for å få egen kirke, at døveforeningen 

solgte sin eiendom, Nordahl Brunsgate 17 og plassert pengene i det som skulle bli døvekirke33. 4. 

november 1894 ble Norges første døvekirke innviet34.  I 1932 gikk Conrad Svendsen av som 

prest og hans sønn Conrad Bonnvie-Svendsen ble utnevnt til ny prest for Norges døve. Dette året 

ble det fart i prestesaken, det ble ansatt døveprest både for Vestlandet og for Nord Norge. Einar 

Stueland ble ansatt i Bergen og Kåre Heftye Skollerud ble ny døveprest i nord. Vi fikk dermed 

den ordningen som ble et fast mønster i mange år: en prest som skulle være overordnet og 

samtidig sammen med en «hjelpeprest» i henholdsvis øst, sør, vest og nord -Norge. Øst, /Sør- 

Norge fikk en prest og en hjelpeprest, Vestlandet fikk en prest med bosted i Bergen, 

Nordenfjelske fikk en prest med bosted i Trondheim. Bergen og Stavanger skulle dessuten ha 

hver sin lokale «hjelpeprest», og en liknende ordning skulle opprettes i nord35. Conrad Svendsen 

var en ualminnelig sterk personlighet, som fikk stor innflytelse, spesielt på utviklingen av den 

geistlige betjening av døve. De andre institusjonene han skapte, videreføres i dag i stiftelsen 

Signo. Hovedavdelingen i Oslo bærer nå navnet Conrad Svendsen Senter36. 

 

 
32 Sander. Døves kirke 100 år. S 15 
33 Sander, Døves kirke 100 år. S 24 
34 Sander. S 25 
35 Sander. S 32 
36 https://nbl.snl.no/Conrad_Svendsen 

https://nbl.snl.no/Conrad_Svendsen
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7.2 Døvekirkene i Norge 

4. november i 1894 kjøpte døveforeningen i Oslo et bedehus og natotomten på Bislett, det ble 

landets første døvekirke. I dag eier døves menighet i Oslo sin egen kirke i Fagerborggaten 12, 

den ble innviet januar 1974. Trondheim Døvekirke ble bygget og innviet 1927, etter at den første 

presten  begynte å virke der 1920. I Bergen holdt døvemenigheten sine gudstjenester i 

Domkirkens skrudshus, og fra 1951 ble Nonneseter kapell brukt som døvekirke. Den nye Bergen 

Døvekirke ble bygget og innviet 1989. Stavanger Døvekirke ble innkjøpt av Frikirken og tatt i 

bruk i 1997. Møre disponerer Volsdalen Kirke i Ålesund. Døvekirken i Tromsø ble innviet juni 

200637. Vigslingen av Sandefjord døvekirke ble lagt til Døveforbundets årlige storsatsing «Døves 

kulturdager» som i 2015 var lagt til Sandefjord38. Kristiansand har et eget menighetsutvalg. 

Utvalget har sitt mandat fra menighetsrådet i Stavanger, og samarbeider med døvepresten i 

planlegging av gudstjenester og andre aktiviteter i de to Agder-fylkene. 

Det tas sikte på å fullføre menighetsetableringen slik at det kan velges menighetsråd ved neste 

ordinære valg i 201939. 

 

 

7.3 Hvem er døvemenigheten? 

Hver døvemenighet forholder seg til Oslo bispedømmeråd der døvemenighetene er representert 

med eget medlem. På den måten er døvemenighetene også representert i Kirkemøtet. Likeledes 

forholder menighetene seg til sitt eget fellesråd, Døvekirkenes fellesråd, med kirkevergens 

administrasjon40. Døvemenigheten har eget språk- tegnspråk, egen liturgi,  kultur, spesial prester 

med tegnspråk-kompetanse. Døvemenighetene er lokalisert i storbyer.  Hver døvemenighet har 

store områder å ha ansvar for. For eksempel har: 

• Bergen  ansvar for hele Sogn og Fjordane og Hordaland unntatt sør Hordaland.  

• Oslo ansvar for Oslo, Borg og Hamar.  

• Stavanger ansvar for Stavanger og Sunnhordland. 

 
37 Tegnspråkets fremtid. S 64 
38 https://kirken.no/globalassets/bispedommer/oslo/dokumenter/sak-15-16---vedlegg---arsmedling-dovekirken-
l245794.pdf 
39 http://dovekirken.no/Kristiansand/Menighetsrad 
40 Plan for trosopplæring for hørselshemmede/døve barn og unge. S 9 

https://kirken.no/globalassets/bispedommer/oslo/dokumenter/sak-15-16---vedlegg---arsmedling-dovekirken-l245794.pdf
https://kirken.no/globalassets/bispedommer/oslo/dokumenter/sak-15-16---vedlegg---arsmedling-dovekirken-l245794.pdf
http://dovekirken.no/Kristiansand/Menighetsrad
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• Trondheim ansvar for Nidaros og Sør-Hålogaland uten Lofoten 

• Tromsø ansvar for Nord-Hålogaland, Lofoten, Ofoten og Vesterålen. 

• Ålesund ansvar for Møre. 

• Kristiansand ansvar for Agder og Telemark uten Telemark. 

• Sandefjord ansvar for Tunsberg og Telemark. 

Døvekirken er delt i tre samarbeidsområde, øst, vest og nord. Det er syv døves menighetsråd. 

Disse utgjør Døvekirkens fellesmøte sammen med blant annet døveprosten og Oslo biskop. 

Døvekirkens fellesmøte velger Døvekirkens fellesråd. Fellesrådet har en representant fra hver 

menighet, en fellesrepresentant fra menighetsutvalgene, en ansattes representant, en representant 

oppnevnt av biskopen samt døveprosten. Kristiansand har menighetsutvalg41. 

Det kommer gjennomsnitt 15-20 medlemmer til hver gudstjenester i de store byer. Når det er stor 

arrangement eller høytider, som julegudstjeneste kommer det mange flere medlemmer, i noen 

kirker kommer det over 100 personer. 

Det er altså ca. 5000 hørselshemmede/døve i Norge som omfattes av et døvekirkelig tilbud. I 

tillegg til disse må man regne med døves nære familie og nettverk, som søsken, foreldre, 

ektefeller og barn. Det totale antall som inkluderes av døvekirkelig tilbud nærmere seg da ca. 

15000-20000 mennesker42. 

 

8 Liturgi på norsk tegnspråk 

Liturgiarbeidet i Døvekirken er av relativt ny dato. Det var først på Døves Kirkemøte i 

Haugesund i 1990 at det ble fattet vedtak som resulterte i et femårig liturgiarbeid i regi av Kirke- 

departementets rådgivende komite for den geistlige betjening av Norges døve. Denne liturgien 

ble innført som prøveliturgi av Døves Kirkemøte i Bergen 1995, og har vært  

den rådende liturgi i Døvekirken fram til i 2015. Erfaringene fra denne liturgien har vært viktig  

i utviklingen av hovedgudstjenesten som nå foreligger. 

 
41 https://snl.no/Døvekirken 
42 Plan for trosopplæring for hørselshemmede/døve barn og unge. S 12 

https://snl.no/Døvekirken
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Dette arbeidet henger også sammen med at Døvekirken i 2011 for første gang fikk vedtatt en 

tegnspråkhandlingsplan, og i 2014 en kirkepolitisk målsetning. 

I 2014 jobbet gruppen som oversetter liturgien til norsk tegnspråk med å lage en revidert 

høymesse/gudstjeneste som var basert på Døvekirkens prøveliturgi fra 1995, noen av leddene har 

også flere varianter som menighetene kan velge mellom.  

Styringsgruppen har lagt premissene for liturgien (gudstjenesteordning) på norsk tegnspråk. 

Målet er at døve skal få det samme som hørende i Den norske kirke (DnK); det vil si hele Bibelen 

og hele liturgien for DnK på norsk tegnspråk. For å nå målet måtte styringsgruppen sette opp 

noen delmål. De reviderte høymessen fra 1995 og laget ny liturgi for kirkelige handlinger som 

dåp, konfirmasjon, vielse og begravelse. Alle bibelske kjernetekster – det betyr de tekstene som 

er viktigst for den kristne tro –ble også oversatt til norsk tegnspråk for bruk i trosopplæring, 

gudstjenester, møter og andakter. 

Gudstjenestene som døveprestene brukte, samt den nye alterboken for Den norske kirke ligger til 

grunn for den nye gudstjenesten på norsk tegnspråk. En gruppe har jobbet med å oversette 

bibeltekster, en annen gruppe jobbet med gudstjenestetegnspråk. 

De har jobbet på fire måter med gudstjenesten:  

1. De har oppfordret alle menighetene til å sende inn forslag på ulike ledd i 

gudstjenesten, med frist 15.9.2014 De har bedt alle som vil sende inn opptak av 

tegnspråk de ønsker å bruke i Døvekirkens gudstjenester. De har oppfordret alle som 

vil om å lage nye oversettelser, poesi, bønner og liturgiske ledd. De har bedt om 

forslag og videoopptak i Døves Blad, og når det har vært møter og andre arrangement 

i regi av Døvekirken. Pr. 24,11 2014 hadde de ikke mottatt noen forslag. 

2. De har filmet gudstjenestene på prostebesøkene i alle menighetene.   

3. De har gjennomført poesiverksted på Døves Kulturdager i Bergen 7. –9. november 

2014 med et oppmøte på 15 personer. 

4. De har samlet personer som har sagt de vil være med og laget egne forslag. 
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Norsk tegnspråk har endret seg mye siden 1995. Styringsgruppen har registrert det som er i bruk i 

dag, og som de synes er gode forslag fra gudstjenestene som er sendt inn, og lagt til nye varianter. 

Eksempler på ledd som får flere varianter er: inngangspoesi, syndsbekjennelsen, Kyrie, Gloria, 

Trosbekjennelsen, Fader Vår, Forbønn, Verba, Agnus Dei, Nattverdsordene, Velsignelsen. 

Alle tekstene har det blitt gjort opptak av, slik at alle som vil kan se dem på Døvekirkens 

hjemmeside; www.tegnliturgi.no  

Hvorfor gjør de det på denne måten? Jo, tegnspråk er vanskelig å skrive, men supert å filme og på 

den måten kan de få inn enda flere forslag.  Målet deres har vært å få så rike og varierte 

tegnspråklige gudstjenesteledd som mulig43. Gudstjenestespråket er i kontinuerlig utvikling, og 

de siste par årene har det også vært arrangert tegnspråkuke i Sandefjord for ansatte og frivillige i 

døvekirken med hovedfokus på den nye liturgien. Den blir innøvd, diskutert, praktisert og nye 

forslag til oversettelse blir lagt frem. 

 

8.1 Liturgihistorie 

Døve hadde i mange år husandakter hjemme hos hverandre, før den første døveprest Conrad  

Svendsen ble ansatt i 1894 av De Norske Døvstummes Forening i Kristiania. Døveforeningen 

ønsket at døve skulle få muligheten til å oppleve gudstjenestefellesskapet på norsk  

tegnspråk. De har dessverre få kilder på hvordan gudstjenestespråket var på denne tiden.  

Døveprest Conrad Svendsen måtte lære seg tegnspråk til han ble forstått av menigheten.  

Hvordan dette språket var, vet de heller ikke.  

 

Døve hadde i langt mindre grad tilgang til andakter og gudstjenester enn hørende. Dette begrenset 

mulighetene døve hadde til å utvikle et godt kirketegnspråk44. Fram til nå vet vi at 

gudstjenestespråket har vært av varierende kvalitet og at døvekulturen ikke har vært tilstrekkelig 

nærværende i gudstjenesten. Døvekirkens legitimitet ligger ene og alene i bruken av norsk 

tegnspråk og døvekulturelle uttrykk. I arbeidet med hovedgudstjenesten har de lagt opp til at 

døvekirkelige og døvekulturelle uttrykk samt tegnspråkets egenart i mye større grad enn før 

inkorporeres45. 

 
43 https://tegnliturgi.no/index.php/arkiv/bakgrunnsinformasjon/49-informasjon-om-gudstjenestereformen 
44 Alterbok for døvekirken 
45 Alterboken for døvekirken 

http://www.tegnliturgi.no/
https://tegnliturgi.no/index.php/arkiv/bakgrunnsinformasjon/49-informasjon-om-gudstjenestereformen
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Sander nevner i sin bok « Døves kirke 100 år» at kirkemøtet 1969 ble holdt i Stavanger, og der 

ble blant annet Døvegudstjenestens liturgi ble behandlet. Ut fra det som kom fram der, vedtok 

komiteen etterpå enstemmig å beholde salmesangen, men kanskje redusere antall salmer og 

antall vers46.  I 1970 ble kirkemøtet lagt til Bodø. RK (rådgivende komite) med domprost Fredrik 

Knudsen  som formann, vedtok å støtte et forslag fra hovedpresten om at «det kirkelig 

døvearbeidet bør organiseres som et prosti, i likhet med feltprestkorpset, og at døvemenighetene 

bør få status på linje med sognemenigheter». Dette tok RK opp med Oslo biskop og ba ham gi 

sin anbefaling til departementet. Det ble videre foreslått opprettet kateketstillinger i 

døvemenighetene. Døvepsykiateren Terje Basilier foreslo å endre sammensetningen av styret og 

de døve ble sterkere representert. – Her ba RK om en uttalelse fra Hjemmet for Døve, og derfra 

kom svaret, at man ikke fant grunnlag for å endre praksis. Dette svaret ble videresendt til Basilier. 

RK hadde visst ingen egen mening om dette. Samme år diskuterte RK om det var nødvendig å 

reformere det kirkelige tegnspråk, «på bakgrunn av de endringer som p.t. overveies i de døves 

tegnspråk på nordisk basis». Komiteen fant ut at «prestene må bruke de tegn som menighetene er 

fortrolige med» og «forandringer i tegnspråk må først vise seg å ha livets rett før prestene kan 

innarbeide dem i kirkelig tegnspråk». På dette møtet var Conrad Vogt-Svendsen med på å 

undertegne protokollen, men først i 1971 nevnes det at han er hovedprest47.  

I 1976 la skolestyrer Per Sigmund Bjørndal fram for komiteen et forslag til liturgi for 

barnegudstjenester for døve. Han nevnte tre momenter som dette måtte ses i sammenheng med:  

1. Alle mennesker har et religiøst behov. 

2. Døve barn er ordfattige og oppfatter svært lite. 

3. Gudstjenesteliturgien representerer en gammel kulturarv som også den døve må føres inn 

i, men i et språk som også det døve barn kan forstå.- også pantomime bør tas i bruk. 

 
46 Døves kirke 100 år. S 54 
47 Døves kirke 100 år. S 55 
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Det ble vedtatt at døvprestene sammen med Bjørndal skulle komme med en uttalelse til RK om 

denne saken48. Komiteen ba også i 1976 NRK om flere gudstjenester og andakter på tegnspråk på 

TV49.  

I 1993 ble Terje Johan ny hovedprest, etter Rådgivende komites innstilling. Prosjektet «liturgi på 

tegnspråk» som ble påbegynt i 1991, ble videreført, med sikte på fullføring i 199450. I 1995 fikk 

Døvekirken sin første liturgi på tegnspråk, den ble vedtatt under Døvekirkens kirkemøte i Bergen. 

29. mai 2011 oppnevnte Døvekirkenes Fellesråd en prosjektgruppe med sokneprest i Trondheim 

Per Walle som leder. 29.mai 2011 ble ”Plan for gjennomføring av Gudstjenestereform i 

Døvekirken” ble vedtatt av Døvekirkenes Fellesmøte på Rønningen Folkehøyskole i Oslo.7. 

Desember 2011 ble Planen fulgt opp og vedtatt i Døvekirkenes Fellesråd.  

Januar 2012 ble planen sendt over fra Døvekirkenes Fellesråd til Oslo biskop til oppfølging. Den 

7. juni 2012, oppnevnte biskop i Oslo, Ole Christian Kvarme en styringsgruppe for 

”Gudstjenestereform i Døvekirken”. Biskopens oppnevning ble lagt fram for Oslo 

Bispedømmeråd. Den 4. mars 2013 hadde Styringsgruppen sitt første møte i Oslo bispegård der 

de formulerte mandatet til prosjektgruppen for gudstjenestereformen i Døvekirken. Den 17. april 

2013 hadde Prosjektgruppen sitt første møte. Først laget gruppen en framdriftsplan for arbeidet, 

og raskt ble menighetene, frivillige og ansatte utfordret på et aktivt samarbeid51. 

I Døvekirken er det bare 24 år siden vi fikk vår første gudstjeneste på norsk tegnspråk, planen var 

at gudstjenesten fra 1995 skulle ”pusses opp” og utvikles videre, men det har også blitt utviklet 

mye nytt etter inspirasjon fra Den norske kirkes gudstjeneste.  

 I tillegg har et utvalg av tekstene som framføres i gudstjenesten blitt oversatt til tegnspråk. Slik 

har vi fått vår egen tekstbok etter et eget utvalg eller kanon som det heter. Vi vil også etter hvert 

få flere salmer på tegnspråk. Og i løpet av 2019 vil vi også få ny liturgi for konfirmasjon, bryllup 

og begravelse, denne liturgien ble godkjent av Oslo biskop i mai 201952. 

 
48 Døves kirke 100 år. S 56 
49 Tegnspråkets framtid. S 62 
50 Døves kirke 100 år. S 58 
51 https://www.tegnliturgi.no/index.php/arkiv/bakgrunnsinformasjon/45-oppstart-av-gudstjenestereformen 
52 https://www.tegnliturgi.no/index.php/arkiv/bakgrunnsinformasjon/45-oppstart-av-gudstjenestereformen 

https://www.tegnliturgi.no/index.php/arkiv/bakgrunnsinformasjon/45-oppstart-av-gudstjenestereformen
https://www.tegnliturgi.no/index.php/arkiv/bakgrunnsinformasjon/45-oppstart-av-gudstjenestereformen
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8.2 Oversetting og tolkning 

Norsk tegnspråk (NTS) er det språket døve bosatt i Norge bruker. Dette språket er ennå ikke et 

fullt ut beskrevet og normert språk. Norsk tegnspråk er et godt stykke ut i den prosessen norsk 

gjennomgikk på siste halvdel av 1800- tallet. Derfor kan vi ikke med referanser til en grammatikk 

eller et språkråd si hva som er riktig eller feil bruk av norsk tegnspråk. Dette får konsekvenser for 

oversettere og oversettelser mellom norsk og norsk tegnspråk53. 

I kulturer der talespråket også har en skriftform, har man klart å skille en tekst fra dens 

opphavsmann eller «sender». Det er ennå ikke utviklet en god praktisk anvendbar skriftform for 

tegnspråk. Det er det bare 120 av verdens 6000 språk som har. Videoopptak er i dag den beste 

måten å gjengi tegnspråk på54.  I dag har de laget mange videolinker til tegnspråkliturgien,  

Nettside: https://www.tegnliturgi.no/index.php . 

Vi må altså skille mellom en oversettelse av en tekst og en fremførelse av en tekst eller en 

fortolkning av en tekst. Alle språk skiller seg mer eller mindre ut i måten man bygger opp en tekst 

på. Det er stor forskjell mellom norsk og norsk tegnspråk både i setningsstruktur og tekststruktur. 

Forskjellen er mye større enn forskjellen mellom norsk og vesteuropeiske talespråk, ser det ut 

til55. På tegnspråk kan også en forteller legge inn små kommentarer, men dette gjøres på en annen 

måte enn på norsk. Det synes å være mer vanlig å bruke ansiktet, mimikk, eller eventuelt 

innskudd som kalles «siterte handlinger» eller «håndterende tegn»56. 

 

I tegnspråklige tekster kan tegnrommet (rommet foran kroppen) utnyttes effektivt til å få frem 

koherens (den indre sammenhengen).  En person, gjenstand eller annet som skal følges gjennom 

teksten på norsk tegnspråk, vil gjerne bli «tildelt» en bestemt retning eller bestemt område i 

tegnrommet (lokus). Hvis en, som her har en fortelling med flere personer kan de tildeles hvert 

sitt lokus, et til høyre og et til venstre. En kan også bruke tegnrommet som blikk oppover om et 

barn som snakker til en voksen, eller rette blikket nedover ved å vise at en voksen snakker til et 

barn. Senere henvisninger til det ene eller andre person, gjøres enkelt ved å peke mot, rette 

 
53 Tegn som språk. S 152 
54 Tegn som språk. S 152 
55 Tegn som språk. S 156 

56 Tegn som språk. S 156 

https://www.tegnliturgi.no/index.php
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blikket mot, eller på annen måte rette det språklige uttrykket mot, samme lokus igjen. 

Tegnrommet blir slik i bokstavlig forstand et referanserom for teksten eller deler av den57. 

 

En kan  også nevne at det er mye mer ikonisitet i tegnspråkene enn i talespråkene. Ikonisitet vil si 

likhetstrekk mellom et tegn og det som tegnet symboliserer. Årskaen til at det er så store 

forekomster av ikonisitet i tegnspråkene har vært forklart med at de begrepene menneskene har 

bruk for, og som dermed er tilbøyelige til å utmeisles som egne ord/tegn, jevnt over mye lettere 

lar seg karakterisere ved sine visuelle enn ved sine auditive egenskaper. Både gjenstander som 

bord og kopp og handling som å gå og å spis har karakteristiske visuelle egenskaper, mens det er 

mye vanskeligere å finne entydig karakteristiske lydlige egenskaper ved dem. I norsk tegnspråk 

er det lett å se ikonisiteten i tegn med alle disse betydningen58. 

 

8.3 I dag… 

Døvekirken er en del av døvesamfunnet som er en minoritet i det norske samfunn og som har en 

sterk og tydelig identitet knyttet til tegnspråk og døv kultur. Døvekirken har alltid vært en sentral 

del i dette miljøet og derfor har døve ritualer og liturgier utviklet seg gjennom årene som en 

selvfølgelig utvikling.  

Kirken forholder seg alltid kontekstuelt til samfunnet den er en del av. Slik er det også med 

Døvekirken som relaterer seg til det språk og de sjangre som vi har ellers i døvemiljøet.  

Videre har kirken en målsetting om å bruke et språk som gjør evangeliet tilgjengelig for alle i 

språkgruppen, jmfr Martin Luther59.  

 

 
57 Tegn som språk, s 142 

58 Tegn som språk s 140 
59 Svarene fra tegnspråkoversettelse gruppen 
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8.4 Medliturg 

I Døvekirken har vi en ny type stilling som ivaretar mange av funksjonene som klokker, 

kirketjener og kantor/organist har i andre menigheter, nemlig medliturg. Arbeidsoppgavene til en 

medliturg kan være: 

• Tegnspråkpoesi i gudstjenester og kirkelige handlinger. 

• Lede menigheten i gudstjenesten og kirkelige handlinger under tegnspråksalmer, bønner og andre 

liturgiske ledd . 

• Ansvar for tekstlesinger under gudstjenester og kirkelige handlinger i samarbeid med menigheten 

• Veilede, motivere og utruste menigheten til å delta aktivt under gudstjenester og kirkelige 

handlinger. 

Rett og slett å være en assistent for presten i gjennomføring av gudstjenesten, men også et 

bindeledd mellom prest og menighet. Dette for å hjelpe menigheten til å aktivt ta del i 

fellesleddene og sanger/poesi. 

 

 

9   Trosbekjennelse 

 

En trosbekjennelse er en sammenfatning av en felles religiøs tro den enkelte gir sin tilslutning til, 

ofte i offentlig sammenheng. For å gjøre troen så klar og enkel som mulig slik at selv barn skal 

forstå den, er troen eller trosbekjennelsen summert opp i tre artikler. Alt det vi tror er rettet mot 

de tre personene i Guddommen, Faderen, Sønnen og Den Hellige Ånd. Den første artikkelen 

handler om skapelsen og om Gud Fader. Den andre artikkelen om førløsningen og om Sønnen, 

den tredje artikkelen om helliggjørelsen og Den Hellige Ånd. En Gud og en tro, men tre personer, 

derfor har vi tre artikler eller bekjennelser60.  

 

9.1 Den første artikkel 

 

 
60 Konkordieboken Den evangelisk-Lutherske kirkes bekjennelsesskrifter, av Jens Olav Mæland (red),  4. opplag 2015, Lunde 

forlag, Oslo, side343 
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JEG TROR PÅ GUD FADER, DEN ALLMEKTIGE, HIMMELENS OG JORDENS SKAPER61 

Forklaring; Denne artikkelen handler om skapelsen. Han har gitt oss legeme, sjel og liv, klær, 

levebrød, menn og kvinner, barn, fornuft og forstand, gård, dyr, vann, hus, og alt som vokser på 

jorden. Dessuten gir han alle velsignelser for vårt liv i denne verden- et godt styre, fred og 

trygghet. Altså lærer en av denne artikkel at ingen av oss har skaffet seg selv livet eller noe av 

dette ovenfor, hvor lite og ubetydelig det enn er. For alt dette ligger i ordet «skaper».  

«Allmektige Far» han er daglig vokter og forsvarer oss mot alt ondt og all ulykke, det gjør han ut 

fra ren kjærlighet og godhet, uten at vi fortjent det. Fordi alt vi eier og har, og alle ting i himmel 

og på jord dessuten blir daglig gitt og holdt oppe av Gud, så er det innlysende at vi er skyldige til 

å elske, lovprise og takke ham for det til alle tider. Vi er kort sagt, pliktige til å tjene ham helt og 

fullt med disse gaver, slik som han krever og befaler i de ti bud. Dette er i korthet meningen med 

denne artikkel, slik som det til en begynnelse er nødvendig å undervise den ulærde, både om hva 

vi har og får fra Gud, og om hva vi skylder Gud til gjengjeld. Dette er en ypperlig kunnskap, men 

en enda større rikdom. For her ser vi hvordan Faderen har gitt seg selv til oss med alle sine 

skapninger, og har sørget for oss så rikelig i dette livet. Og ut over dette overøser han oss med 

uutsigelige, evige goder ved sin Sønn og Den Hellige Ånd62. 

 

9.2 Den andre artikkel 

 

OG PÅ JESUS KRISTUS, HANS ENBORNE SØNN, VÅR HERRE, SOM ER UNNFANGET VED 

DEN HELLIGE ÅND, FØDT AV JOMFRU MARIA, PINT UNDER PONTIUS PILATUS, 

KORSFESTET, DØD OG BEGRAVET, FOR NED TIL HELVETE, OPPSTOD TREDJE DAG 

FRA DE DØDE, FOR OPP TIL HIMMELEN, SITTER VED GUDS, DEN ALLMEKTIGE 

FADERS HØYRE HÅND, HVORFRA HAN SKAL KOMME IGJEN FOR Å DØMME LEVENDE 

OG DØDE63 

Her lærer vi å kjenne den andre personen i Guddommen, og vi ser hva det er vi mottar fra Gud ut 

over de timelige goder som ble nevnt ovenfor. « Jeg tror at Jesus Kristus, den sanne Guds Sønn, 

 
61 Ibid 344 
62 Konkordieboken Den evangelisk-Lutherske kirkes bekjennelsesskrifter, av Jens Olav Mæland (red),  4. opplag 2015, Lunde 

forlag, Oslo, side344-345 
63 Ibid s.345 
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er blitt min Herre». Hva betyr det «å bli en herre?». Det betyr at han har forløst meg fra synden, 

fra djevelen, fra døden og fra alt ondt. Da vi var skapt av Gud Fader, hadde vi alt det gode, da 

kom djevelen og ledet oss ut i ulydighet, lå vi under Guds vrede og unåde. Til Guds eneste og 

evige Sønn i sin grunnløse godhet forbarmet seg over vår jammer og elendighet og kom fra 

himmelen for å hjelpe oss. Jesus Kristus som er Herre til liv, til rettferdighet, til alle goder og til 

frelse. Han har vunnet  for oss, gjort oss frie, og på nytt brakt oss inn under Faderens velbehag og 

nåde. Det lille ordet «Herre» kan betyr frelser. Det  vil si at han er den som har ført oss tilbake fra 

djevelen til Gud, fra død til liv, fra synd til rettferdighet, og som nå oppholder oss der. Den delen 

« han ble menneske – dømt til døden- døde og stod opp» Dette har sin plass i de store prekener 

gjennom hele året, og da ganske særlig ved de høytider som er bestemt til å behandle de enkelte 

artikler utførlig, så som Kristi fødsel, lidelse, oppstandelse og himmelfart. For hele vår frelse og 

salighet har sin grunn i den, og den er så rik og omfattende at vi alltid har nok å lære av den64. 

 

9.3 Tredje artikkel 

 

JEG TROR PÅ DEN HELLIGE ÅND, EN HELLIG KRISTEN KIRKE, DE HELLIGES 

SAMFUNN, SYNDENES FORLATELSE, KJØDETS OPPSTANDELSE OG DET EVIGE LIV65. 

Helliggjørelsen, artikkelen som tar utgangspunkt i uttrykket «Hellig Ånd» er så fyndig at en ikke 

kan finne noe erstatning for det. Det finnes mange ånder i Skriften, så som menneskets ånd, 

himmelske ånder og onde ånder. Bare Guds ånd er kalt Hellig Ånd. Han er den som har 

helliggjort oss og fremdeles helliggjør oss. Gjerningen er gjort og fullført, Kristus har vunnet 

skatten for oss ved sin lidelse, død og oppstandelse. Gud har latt sitt Ord gå ut og bli forkynt, og i 

Ordet har han latt Den Hellige Ånd by fram og gi oss denne frelsens skatt. Å helliggjøre er altså 

intet annet enn å føre oss til Kristus så vi kan få den velsignelse som vi aldri kunne skaffe oss 

selv66. Den kristne kirke blir kalt de helliges samfunn, kan betyr forsamling eller kristen 

menighet, «en hellig kristen».  

 
64 Konkordieboken Den evangelisk-Lutherske kirkes bekjennelsesskrifter, av Jens Olav Mæland (red),  4. opplag 

2015, Lunde forlag, Oslo, s 346-347 

65 Ibid S. 347 
66 Konkordieboken Den evangelisk-Lutherske kirkes bekjennelsesskrifter, av Jens Olav Mæland (red),  4. opplag 

2015, Lunde forlag, Oslo, s 347 
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Den Hellige Ånd må fortsette å virke i oss ved Ordet, og gi oss tilgivelse hver dag inntil vi 

kommer til det liv hvor det ikke lenger skal være noe tilgivelse, i det livet finnes bare 

fullkomment rene og hellige mennesker, fulle av godhet og rettferdighet, ganske fri fra synd, død 

og alt ondt, med nye udødelige og herliggjorde legemer. Alt dette er da Den Hellige Ånds 

tjeneste og gjerning: Han begynner helligheten og øker den hver dag ved disse to midler: den 

kristne kirke og syndenes forlatelse. Men når vårt kjøtt er råtnet bort, da vil han i ett øyeblikk 

gjøre vår hellighet fullkommen og holde den oppe i all evighet.  Det skal han gjøre ved disse to 

siste ting som er nevnt her : «kjødets oppstandelse og det evige liv». Den tredje trosartikkel taler 

om ting som må skje stadig på nytt. Skapelsen er skjedd og forløsningen er vunnet- men Den 

Hellige Ånd fortsetter med sin gjerning uten stans inntil den siste dag. Derfor har den stiftet en 

menighet på jorden, og gjennom den taler han og fortsetter hele sin gjerning67.  Ordet Troen er en 

helt annen lære enn de ti bud. Disse lærer oss hva vi skal gjøre, men Troen sier oss hva Gud gjør 

for oss og hva han gir oss. De ti bud er dertil skrevet i alle menneskers hjerter, men Troen kan 

ingen menneskelig visdom fatte- den må en lære av Den Hellige Ånd og ingen annen. De ti bud 

kan derfor ikke alene gjøre oss til kristne, for Guds vrede og unåde blir stadig over oss fordi vi 

ikke kan gjøre det som Gud krever av oss. Men Troen gir bare nåde og gjør oss fromme og 

velbehagelig for Gud68. 

 

 

9.4 Video av trosbekjennelsen av 1995 
Under vises Trosbekjennelsen som ble oversatt til norsk tegnspråk i 1995. Trykk på lenke: 

https://tegnliturgi.no/index.php/arkiv/liturgibok-1995/5-trosbekjennelsen 

 

9.5 Video av trosbekjennelsen av 2016 
Under her vises oversettelsen av Trosbekjennelsen i 2016: 

https://tegnliturgi.no/index.php/alterbok-for-dovekirken/alterbok-for-dovekirken-del-i/13-

trosbekjennelsen-credo 

 

 
67 Konkordieboken Den evangelisk-Lutherske kirkes bekjennelsesskrifter, av Jens Olav Mæland (red),  4. opplag 

2015, Lunde forlag, Oslo, s 350 

68 Konkordieboken Den evangelisk-Lutherske kirkes bekjennelsesskrifter, av Jens Olav Mæland (red),  4. opplag 

2015, Lunde forlag, Oslo, s 351 

https://tegnliturgi.no/index.php/arkiv/liturgibok-1995/5-trosbekjennelsen
https://tegnliturgi.no/index.php/alterbok-for-dovekirken/alterbok-for-dovekirken-del-i/13-trosbekjennelsen-credo
https://tegnliturgi.no/index.php/alterbok-for-dovekirken/alterbok-for-dovekirken-del-i/13-trosbekjennelsen-credo
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9.6 Glossing  på norsk tegnspråk - Trosbekjennelsen 

 

ML/L - norsk 

La oss alle bekjenne vår hellige 

tro på tegnspråk. -> 

ML/L – norsk tegnspråk 

NÅ VI TRO GI-TIL GUD ↑  

A  

Jeg tror på Gud Fader, den 

allmektige, himmelens og 

jordens skaper.  

Jeg tror på Jesus Kristus, Guds 

enbårne sønn, vår Herre, 

som ble unnfanget ved Den 

hellige ånd, født av jomfru 

Maria,  

pint under Pontius Pilatus, 

korsfestet, død og begravet, 

fòr ned til dødsriket, 

A  

GUD FAR kort nikk 

↑ «SJEF» SKAPE HIMMEL JORD 

vise til Gud TROR-PÅ JEG vise til Gud, nikk  

JESUS KRISTUS vise til han, kort nikk JOMFRU MARIA HELLIG 

ÅND MØTES MARIA GRAVID, FØDT, BABY 

GUD SØNN ↙ VOKSE-OPP  

PONTIUS PILATUS, DØMME, PLAGE  

rolleovertakelse 

VONDT, KORSFESTE, DØD nikk BEGRAVET, DØDSRIKE DRA-

NED VÆRE-DER 3 DAGER, OPPSTÅ HIMMEL GUD FAR SITTE 

venstre OPP høyre SITTE 

SIDEN høyre KOMME-NED 
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stod opp fra de døde tredje 

dag, fòr opp til himmelen,  

sitter ved Guds, den allmektige 

Faders høyre hånd, 

skal derfra komme igjen for å 

dømme levende og døde.  

Jeg tror på Den hellige ånd, en 

hellig, allmenn kirke, 

de helliges samfunn, syndenes 

forlatelse, legemets 

oppstandelse  

og det evige liv. Amen.  

DØD venstre, LEVE høyre, 

DØMME vise fra venstre til høyre JESUS KRISTUS vise til han TROR-

PÅ JEG nikk  

HELLIG ÅND SVEVE kort nikk pek KIRKE HELLIG, MENNESKE 

KOMME-HIT MINGLE HELLIG-vise, SYNDENES FORLATELSE, 

LEGEMETS OPPSTANDELSE, EVIG LIV TROR-PÅ JEG vise til alt, 

nikk  

AMEN  

 

 

 

9.7 Likheter og forskjeller – Trosbekjennelsen 

 

Jeg skal ikke analysere teksten, bare overfladisk se på likheter og forskjeller i teksten på norsk og 

glossingen på NTS, ut fra en brukers perspektiv. I trosbekjennelsen ser jeg at det er noen 

begreper i den norske teksten, som ikke er tatt med i tolkningen/oversettelsen i glossingen på 

tegnspråk. Og det er i den tegnspråklige glossingen tatt med begreper som ikke står i den norske 

teksten. Kan disse forskjellene være årsak til at det tar lengre tid å persipere den nye måten å lese 

trosbekjennelsen på? At begrepene som er tatt bort, er viktige for de som har lært den norske 

måten å lese trosbekjennelsen på? 
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NORSK SKRIFTSPRÅK GLOSSING /NTS LIKHETER  FORSKJELLER 

ML/L 

La oss alle bekjenne vår hellige 

tro på tegnspråk. ->  

 

ML/L  

NÅ VI TRO GI-TIL 

GUD ↑ 

 PÅ NORSK, TILSTÅR 

/INNRØMMER VI AT VI HAR 

EN HELLIG TRO 

 

PÅ TSN GIR VI VÅR TRO TIL 

GUD 

A  

Jeg tror på Gud Fader, den 

allmektige, himmelens og 

jordens skaper.  

 

GUD FAR kort nikk 

↑ «SJEF» SKAPE 

HIMMEL JORD 

vise til Gud TROR-PÅ 

JEG vise til Gud, nikk  

 

INNHOLD LIKT I 1. 

ARTIKKEL 

 

SPRÅKNORMERING 

BEGREPENE - «SJEF» OG 

«ALLMEKTIG» 

HAR HER LIK BETYDNING, 

EN SOM STÅR OVER ALLE 

ANDRE – HAR 

UINNSKRENKET MAKT 

 

 

Jeg tror på Jesus Kristus, Guds 

enbårne sønn, vår Herre, 

som ble unnfanget ved Den 

hellige ånd, født av jomfru 

Maria,  

pint under Pontius Pilatus, 

korsfestet, død og begravet, 

fòr ned til dødsriket, 

stod opp fra de døde tredje dag, 

fòr opp til himmelen,  

 

 

 

JESUS KRISTUS vise 

til han, kort nikk 

JOMFRU MARIA 

HELLIG ÅND 

MØTES MARIA 

GRAVID, FØDT, 

BABY 

GUD SØNN ↙ 

VOKSE-OPP  

PONTIUS PILATUS, 

DØMME, PLAGE 

rolleovertakelse 

VONDT, 

KORSFESTE, DØD 

nikk BEGRAVET, 

DØDSRIKE DRA-

NED VÆRE-DER 3 

 

2. ARTIKKEL- 

INNHOLDET  ER 

GANSKE LIKT, 

NOEN EKSTRA 

VISUELLE UTTRYKK 

PÅ NTS FOR Å 

UNDERSTREKE 

HENDELSENE 

 

 

 

 

SPRÅKNORMERING 

 

 

 

 

PÅ TSN MANGLER ORD 

SOM; ENBÅRNE, 

VÅR HERRE, ALLMEKTIG 

 

ENBÅRNE; -BARE BRUKT 

OM KRISTUS, FOR Å 

UTTRYKKE AT FORHOLDET 

MELLOM HAM OG GUD ER 

ENESTÅENDE 

 

DET LILLE ORDET «HERRE» 

KAN HER BETY «FRELSER» 

OG ER VELDIG VIKTIG I 

DENNE SAMMENHENG. HAN 

SOM FØRTE OSS TILBAKE 

FRA DJEVELEN TIL GUD, 

FRA DØD TIL LIV, FRA SYND 
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sitter ved Guds, den allmektige 

Faders høyre hånd, 

skal derfra komme igjen for å 

dømme levende og døde 

 

DAGER, OPPSTÅ 

HIMMEL  

GUD FAR SITTE 

venstre OPP høyre 

SITTE 

SIDEN høyre 

KOMME-NED 

DØD venstre, LEVE 

høyre, 

DØMME vise fra 

venstre til høyre 

JESUS KRISTUS vise 

til han TROR-PÅ JEG 

nikk  

 

 

 

 

NTS- PÅ SLUTTEN 

AV 2. ARTIKKEL, 

KOMMER SAMME 

TEKST SOM I 

BEGYNNELSEN PÅ 

DEN NORSKE 

TEKSTEN 

TIL RETTFERDIGHET, OG 

SOM OPPHOLDER OSS DER. 

 

ALLMEKTIG;-EN SOM HAR 

UBEGRENSET MAKT, BLIR 

BARE BRUKT OM GUD 

 

NTS-TILLEGG; GRAVID, 

VOKSE OPP, PP DØMME, 

PLAGE, JESUS VONDT  

 

 

 

 

 

Jeg tror på Den hellige ånd, en 

hellig, allmenn kirke, 

de helliges samfunn, syndenes 

forlatelse, legemets 

oppstandelse  

og det evige liv.  

 

Amen. 

HELLIG ÅND 

SVEVE kort nikk pek 

KIRKE HELLIG, 

MENNESKE 

KOMME-HIT 

MINGLE HELLIG-

vise, SYNDENES 

FORLATELSE, 

LEGEMETS 

OPPSTANDELSE, 

EVIG LIV TROR-PÅ 

JEG vise til alt, nikk  

AMEN 

3. ARTIKKEL- 

GANSKE 

EKVIVALENT 

TOLKNING  

 

LIKEVEL 

 

SPRÅKNORMERING 

 

NTS TILLEGG- «SVEVE», 

BRUKT FOR Å BESKRIVE EN 

VISUELL HANDLING 

 

NTS – «JEG TROR PÅ», ER 

FLYTTET TIL SLUTTEN AV 3. 

ARTIKKEL 
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10  Fadervår / Vår Far 

 

Herrens bønn, den bønn som Jesus ifølge Matt 6, 9-13 og Luk 11, 2-4 lærte sine disipler som en 

mønsterbønn. I kirkelig sammenheng er Matteus versjonen den vanlige69. Fadervår er 

karakteristisk for Jesu forkynnelse, og er den fellesbønnen alle kristne kirker bruker. 

I ordene i Fadervår har de troende hentet styrke og visdom og mere til i snart 2000 år. Fadervår er 

et samlingspunkt i våre gudstjenester. Den har vært en viktig del av vårt lands kristne 

kulturgrunnlag, kjent for de fleste - troende eller mindre troende. Med sitt universelle, gode 

innhold kan den brukes med et stort utvalg av religiøst ståsted eller gåsted70 

 

10.1 VÅR FAR I HIMMELEN 

Uttrykket «Far i himmelen» er en betegnelse på Gud som går igjen flere ganger i Matt (5,16; 

5,45; 6,1; 18,14). Tilføyelsen viser at Gud er den opphøyde og allmektige, forskjellig fra vår 

jordiske far. Ordet «himmelen» står i grunnteksten i flertall, påvirket av hebraisk språkbruk, for å 

betegne himmelen i overført mening som Guds bolig71. 

 

10.2 1.Bønn 

LA NAVNET DITT  HELLIGES 

Forklaring: Hva mener vi med å be om at hans navn må bli hellig? Er det ikke hellig fra før? Det 

er alltid hellig i seg selv, men i vår bruk er det ikke hellig72.Guds navn er gitt oss fordi vi er blitt 

kristne og er døpt, så skal vi kalles Guds barn og ha sakramentene. Vi er pliktige til å gi Guds 

navn den rette ære og holde det hellig og høy, og akte det for den dyreste skatt og helligste i 

himmelen, må bli holdt hellig av oss her på jorden og i hele verden73. 

 

 
69 https://snl.no/Fadervår 

70 http://folk.uio.no/lmoer/fadervaar-og-6-bonnen.html 

71 https://www.bibel.no/Verbum/Nyheter-Verbum/Nyheter2008/Nyhet__06-08 

72 Konkordieboken Den evangelisk-Lutherske kirkes bekjennelsesskrifter, av Jens Olav Mæland (red),  4. opplag 

2015, Lunde forlag, Oslo, s 355 

73 Konkordieboken Den evangelisk-Lutherske kirkes bekjennelsesskrifter, av Jens Olav Mæland (red),  4. opplag 

2015, Lunde forlag, Oslo, s 355 

https://snl.no/Fadervår
http://folk.uio.no/lmoer/fadervaar-og-6-bonnen.html
https://www.bibel.no/Verbum/Nyheter-Verbum/Nyheter2008/Nyhet__06-08
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10.3 2. Bønn 

LA DITT RIKE KOMME 

Forklaring: Vi ber at Guds navn skulle bli holdt hellig både i lære og liv slik at han kunne bli 

lovprist og opphøyet ved oss. På samme måten ber vi her at hans rike må komme. Man akkurat 

som Guds navn i seg selv er hellig, og likevel ber vi at det må være hellig hos oss, på samme 

måten kommer også hans rike av seg selv uten at vi ber om det, og likevel ber vi om at det må 

komme til oss. Vi ber om at det må være og bo hos oss, så vi får være en del av det folk som hans 

navn blir helliget i og hvor hans rike finnes.74 Gudsrike kommer til oss på to måter: Først 

kommer det her i tiden ved Ordet og troen, og for det andre kommer det evig ved åpenbarelsen 

(ved Kristi gjenkomst)75. 

 

10.4 3.Bønn 

LA DIN VILJE SKJE PÅ JORDEN SLIK SOM I HIMMELEN 

Forklaring: I disse tre bønnene dreier det seg ganske enkelt om behov som har med Gud å gjøre. 

Men det er oss selv vi ber for. Det vi ber om her, gjelder oss selv. Vi ber at alt det som ellers må 

skje utenfor oss, også skal skje innen i oss. Og likedan må hans vilje skje og ha fremgang selv om 

djevelen og hele hans hær herjer og raser mot oss og forsøker å få utryddet evangeliet. Men for 

vår egen skyld skal vi be at hans vilje må skje iblant oss og ikke bli hindret hvor mye de enn 

raser, så de ikke får utrettet noen ting, og vi kan stå fast mot all vold og forfølgelse og være 

tilfreds med det som Gud vil76. 

 

10.5 4.Bønn 

GI OSS I DAG VÅRT DAGLIG BRØD 

Forklaring: Brød gir oss næring for kroppen og livet her på jorden. Når du ber om daglig brød, da 

ber du om alle ting som er nødvendig for at du kan ha daglig brød og nyte godt av det. Denne 

bønnen omfatter alt som hører med til livet vårt her i denne verden. Det er for dette livs skyld vi 

 
74 Konkordieboken Den evangelisk-Lutherske kirkes bekjennelsesskrifter, av Jens Olav Mæland (red),  4. opplag 2015, Lunde 

forlag, Oslo, s 356 
75 Konkordieboken Den evangelisk-Lutherske kirkes bekjennelsesskrifter, av Jens Olav Mæland (red),  4. opplag 2015, Lunde 

forlag, Oslo, s 357 
76 Konkordieboken Den evangelisk-Lutherske kirkes bekjennelsesskrifter, av Jens Olav Mæland (red),  4. opplag 2015, Lunde 

forlag, Oslo, s 358-359 



Kandidatnr: 118001 

 
 

 35 

må ha daglig brød, og vi må også ha fred og enighet blant de mennesker vi omgås til daglig, i 

handel og vandel, i våre hjem og i forhold til naboer- i vår borgerlig liv og i samfunnslivet77.  

 

10.6 5.Bønn 

OG TILGI OSS VÅR SKYLD, SLIK OGSÅ VI TILGIR VÅRE SKYLDNERE 

Forklaring: Denne bønn angår vårt stakkars elendige liv. Som kristne har vi Guds Ord, vi tror, er 

lydige, følger hans vilje og bøyer oss under den. Vi henter styrke fra Guds gaver og velsignelser. 

Likevel er vi ikke uten synd. Vi snubler hver dag og gjør det vi ikke skulle. For vi lever i verden, 

blant mennesker som gjør oss ondt og gir årsak til utålmodighet, vrede og hevnlyst. Dertil har vi 

djevelen bak oss, han angriper fra alle kanter og kjemper mot alt det vi ber om i de forrige 

bønnene, slik vi alt har hørt78. Det vi ber om, er da at Gud ikke må se på våre synder og staffe oss 

slik som vi hver dag fortjener, men at han må handle med oss i nåde og tilgi oss slik som han har 

lovet, og på den måten gi oss en glad og frimodig samvittighet, så vi kan stå fram for ham og be. 

Hvis hjertet ikke har det rett mot Gud, og ikke kan ha en slik tillit, da vil det aldri våge å be. Men 

et slikt tillitsfullt og glad hjerte kan ingen få med mindre en vet at en ens synd er tilgitt79. 

 

10.7 6.Bønn 

OG LA OSS IKKE KOMME I FRISTELSE 

Forklaring: Vi har fått tilgivelse og en god samvittighet, slik at vi er helt frikjent, så er livet 

likevel slik at vi kan stå i dag og falle i morgen. Og selv om vi er gudfryktige og har god 

samvittighet for Gud, så må vi be om at han ikke lar oss falle og gi etter for anfektelse og 

fristelse. Det er tre slags fristelse: kjødets, verdens og djevelens fristelser. Vi lever i kjødet og har 

den gamle Adam med oss bestandig. Han rører på seg og lokker oss hver dag til utukt, 

dovenskap, fråtseri, drikk, gjerrighet og bedrageri, og til svik og bedrag overfor nesten. Verdens 

fristelser er det ikke annet enn hat og misunnelse, fiendskap, vold og urett, utroskap, 

hevngjerrighet, forbannelser, utskjelling, luksus, ære ros og makt. Ingen vil være den miste, men 

 
77 Konkordieboken Den evangelisk-Lutherske kirkes bekjennelsesskrifter, av Jens Olav Mæland (red),  4. opplag 2015, Lunde 

forlag, Oslo, s 359 
78 Konkordieboken Den evangelisk-Lutherske kirkes bekjennelsesskrifter, av Jens Olav Mæland (red),  4. opplag 2015, Lunde 

forlag, Oslo, s 361 
79 Konkordieboken Den evangelisk-Lutherske kirkes bekjennelsesskrifter, av Jens Olav Mæland (red),  4. opplag 2015, Lunde 

forlag, Oslo, s 361 
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alle vil sitte øverste og bli regnet som større enn andre. Også kom djevelen, som er i sving overalt 

for å puste ilden. Han er opptatt med alt som har med samvittigheten og åndelige ting å gjøre. Så 

kan han rive oss bort fra troen, håpet og kjærligheten og fører oss ut i vantro, falsk sikkerhet og 

forherdelse, gudsfornektelse og mange grufulle ting. Den sjette bønn «Led oss ikke inn fristelse»: 

det vil da si at Gud gir oss kraft og styrke til å stå mot anfektelsen, selv om den ikke blir tatt bort 

eller opphevet. 

 

10.8 7.Bønn 

MEN FRELS OSS FRA DET ONDE 

Forklaring; Ordet Onde eller den Ondskapsfulle, ser ut som den er rettet mot djevelen, som om 

den vil sammenfatte alt i en sum og rette hele Fadervår mot vår erkefiende. Det er jo han som vil 

hindre alt det vi ber om. Til avslutning av bønnen slår vi derfor alt sammen til ett: Kjære Far, 

hjelp oss å bli fri fra all ulykke! Men likevel er det her tatt med alt ondt som kan ramme oss under 

djevelens rike: Fattigdom, skam, død, m.m. hvis ikke Gud holder oss oppe, kan vi ikke være 

trygge for ham ett øyeblikk. Gud vil at vi skal bli beskyttet og befridd fra alt ondt, da må først 

hans navn holdt hellig for oss, hans rike være hos oss og hans vilje skje. Så vil han bevare oss for 

synd og skam og for alt som er ondt og skadelig for oss80. 

 

10.9 FOR RIKET ER DITT OG MAKTEN OG ÆREN I EVIGHET 

Sammenhengen mellom begynnelsen og slutten på Fadervår. Den begynner i det personlige og 

nære;” Vår Far”, og den ender i det store;” riket er ditt”.  

” For riket er ditt”, betyr at alt hører Gud til og at Guds rike allerede er en virkelighet selv om det 

enda ikke er fullt ut realisert her på jorden. 

” Og makten og æren”,- betyr at Gud har makt. Men Hans makt er annerledes enn vi forestiller 

oss. Hans makt består i at Han har makt til å tilgi synder og makt til å reise oss mennesker til et 

liv i verdighet og med framtidshåp. Gud er allmektig, men Hans makt består ikke i at Han griper 

inn og gir englevakt når det vonde skjer81. 

 
80 Konkordieboken Den evangelisk-Lutherske kirkes bekjennelsesskrifter, av Jens Olav Mæland (red),  4. opplag 2015, Lunde 

forlag, Oslo, s 364 
81 https://www.nrk.no/andakten/evig-makt-og-aere-1.3627627 

https://www.nrk.no/andakten/evig-makt-og-aere-1.3627627
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Lovprisningen til slutt mangler i de eldste håndskriftene. Det var helt selvsagt for en som hadde 

vokst opp med bønnene i GT og i jødedommen, at en bønn ble avsluttet med lovprisning (se 

f.eks. 1 Krøn 29,11), og det var ikke nødvendig å skrive den ned. Når Herrens bønn etter hvert 

fikk en fast liturgisk funksjon, ble lovprisningen også tatt med i teksten (slik f.eks. i den liturgiske 

«håndboken» Didaché fra før 100 e.Kr.)82. 

10.10 AMEN 

På denne måten har Gud i all korthet fremstilt for oss all nød som vi noen gang kan komme i: vi 

skal ikke ha noe påskudd til ikke å be. Men det er også mye å gjøre med at vi lærer å si AMEN til 

bønnen, det vil si; at vi ikke tviler på at vår bønn ganske sikkert er hørt og skal bli oppfylt. For 

amen er et ord fra en som ikke tviler, som ikke ber på måfå, men som vet at Gud ikke lyver når 

han har lovet å gi deg det83.  

 

 

10.11 Tegnliturgi av 1995 – Fadervår 

Fadervår som ble oversatt til norsk tegnspråk i 1995, trykk på link: 

https://tegnliturgi.no/index.php/arkiv/liturgibok-1995/9-fadervar 

 

 

10.12 Tegnliturgi av 2016 – Vår Far 

Fadervår som ble oversatt til norsk tegnspråk i 2016. https://tegnliturgi.no/index.php/alterbok-for-

dovekirken/alterbok-for-dovekirken-del-i/21-takksigelse-og-bonn Dere må bla ned til siste video, 

der viser de Fadervår på video. 

 

 
82 Bibel.no, https://www.bibel.no/Verbum/Nyheter-Verbum/Nyheter2008/Nyhet__06-08 
83 Konkordieboken Den evangelisk-Lutherske kirkes bekjennelsesskrifter, av Jens Olav Mæland (red),  4. opplag 
2015, Lunde forlag, Oslo, s 364 

https://tegnliturgi.no/index.php/arkiv/liturgibok-1995/9-fadervar
https://tegnliturgi.no/index.php/alterbok-for-dovekirken/alterbok-for-dovekirken-del-i/21-takksigelse-og-bonn
https://tegnliturgi.no/index.php/alterbok-for-dovekirken/alterbok-for-dovekirken-del-i/21-takksigelse-og-bonn
https://www.bibel.no/Verbum/Nyheter-Verbum/Nyheter2008/Nyhet__06-08
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10.13  Glossing på norsk tegnspråk – Vår Far 

L  

La oss be Vår far i himmelen.  

L  

NÅ VI BE VÅR FAR blikk-↑ HIMMEL  

A  

Vår Far i himmelen. 

La navnet ditt helliges. 

La riket ditt komme. 

La viljen din skje på jorden 

slik som i him- melen. 

Gi oss i dag vårt daglige brød, 

og tilgi oss vår skyld, 

slik også vi tilgir våre 

skyldnere. 

Og la oss ikke komme i 

fristelse, 

men frels oss fra det onde. 

For riket er ditt, 

og makten og æren i evighet. 

Amen.  

A  

VÅR FAR blikk-↑ M HIMMEL 

NAVN DITT HELLIG EVIG 

DITT RIKE KOMME-NED 

DIN VILJE HIMMEL blikk-↑ nikk 

OGSÅ SPRE-UTOVER-JORDA 

BRØD ↑ GI I DAG HVER-DAG 

blikk-↑ MINE SYNDER DU ↑ TILGI SYNDER flathånd+distribusjon fra 

v til h, nikk  

JEG TILGI +distribusjon nikk 

OND kropp vendes mot venstre BLI- TRUKKET-MOT fortvilt ansikt NEI 

rist DYTTE-UNNA-OND, LEDE-MOT-DEG↑ nikk 

RIKE flathender opp, og ut til hver side HIMMEL, MAKT, ÆRE DIN. 

AMEN  

 

 



Kandidatnr: 118001 

 
 

 39 

 

10.14 Likheter og forskjeller – Vår Far 

Jeg skal ikke analysere teksten, bare overfladisk se på likheter og forskjeller i teksten på norsk og 

glossingen på norsk tegnspråk, ut fra en brukers perspektiv. I Vår Far ser jeg at det er noen 

begreper i den norske teksten, som ikke er tatt med i tolkningen/oversettelsen i glossingen på 

tegnspråk. Og det er i den tegnspråklige glossingen tatt med begreper som ikke står i den norske 

teksten. Kan disse forskjellene være årsak til at det tar lengre tid for menigheten å persipere den 

nye måten å lese trosbekjennelsen på? At begrepene som er tatt bort og er erstattet med nye 

begreper, er viktige for dem som har lært den norske måten å lese Vår Far på? 

 

NORSK TEKST 

 

 

NTS GLOSSING 

 

LIKHETER 

 

FORSKJELLER 

L  

La oss be Vår far i 

himmelen 

L  

NÅ VI BE VÅR FAR 

blikk-↑ 

 HIMMEL 

LIKT INNHOLD  

A 

Vår Far i 

himmelen. 

 

A 

VÅR FAR blikk-↑ M 

HIMMEL 

LIKT INNHOLD  

La navnet ditt 

helliges. 

 

 

NAVN DITT HELLIG 

EVIG 

LIKT INNHOLD NTS – TILLEGG EVIG 

 

La riket ditt 

komme. 

 

DITT RIKE KOMME-

NED 

LIKT INNHOLD  

 DIN VILJE HIMMEL 

blikk-↑ nikk 

GANSKE LIKT 

INNHOLD 

SPRÅKNORMERING 
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La viljen din skje 

på jorden slik som 

i him- melen. 

 

OGSÅ SPRE-

UTOVER-JORDA 

Gi oss i dag vårt 

daglige brød, 

 

 

BRØD ↑ GI I DAG 

HVER-DAG 

SPRÅKNORMERING DAGLIGE BRØD PÅ NORSK 

BRØD GI I DAG HVER-DAG PÅ 

TEGNSPRÅK 

I Matt 6,11 står det «vårt daglige brød» 

Det greske ordet for «daglig», epiousios, 

er praktisk talt ukjent i greske tekster 

utenom I Herrens bønn, men er trolig 

dannet som et adjektiv til et vanlig ord 

for «morgendag» og betyr altså noe slikt 

som «morgendaglig». På Jesu tid var det 

vanlig at en dagarbeider fikk lønnen 

utbetalt om kvelden etter endt arbeidstid 

og så måtte skaffe seg mat for 

morgendagens arbeid. Tilsvarende fikk 

en soldat utdelt dagsrasjonen for neste 

dag kvelden i forveien. I denne bønnen 

ber vi altså om at Gud i dag (Luk: «hver 

dag») må gi oss det nødvendigste til 

livets opphold for morgendagen, så vi 

kan møte den uten bekymringer (jf. Matt 

6,34). Det har også vært vanlig å tolke 

bønnen slik at den sikter på den åndelige 

mat som gir evig liv i Guds rikes 

morgendag (jf. Matt 4,4; Joh 6,49–51)84. 

og tilgi oss vår 

skyld, 

blikk-↑ MINE 

SYNDER DU ↑ TILGI 

GANSKE LIKT 

INNHOLD 

SKYLD PÅ NORSK –Grunntekstens  

uttrykk svarer til språkbruken i juridisk-

 
84 Bibel.no; https://www.bibel.no/Verbum/Nyheter-Verbum/Nyheter2008/Nyhet__06-08 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.bibel.no%2FVerbum%2FNyheter-Verbum%2FNyheter2008%2FNyhet__06-08&data=02%7C01%7C%7C0bc0e23a498a4fd22b8a08d768456a02%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637092519645194043&sdata=6QI3qUAKa2qz6nNp8FNBDiFAhEtuymPBIY6Xmzp8LME%3D&reserved=0
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slik også vi tilgir 

våre skyldnere. 

SYNDER 

flathånd+distribusjon 

fra v til h, nikk  

JEG TILGI 

+distribusjon nikk 

SPRÅKNORMERING økonomisk sammenheng (jf. 7,41-43; 16,6-7 

og kunne parafraseres/omskrives slik: 

Ettergi (slett) skylden (gjelden) vår, slik 

også vi ettergir (sletter) gjelden (skylden) til 

dem som har gjeld til oss (skylder oss 

noe)85.  

SYNDER PÅ NTS – Synd er en religiøs 

betegnelse, særlig brukt i kristendommen, 

for en tilstand av urenhet, mangel eller feil. 

Synden tjener i mange religioner som 

forklaring på at menneskets tilværelse er 

lidelsesfylt, underlagt oppløsning og død 

osv.I kristendommen blir synd sett på som 

en fundamental egenskap ved 

menneskenaturen i form av arvesynden86. 

 

 

 

 

 

 

Og la oss ikke 

komme i fristelse,  

men frels oss fra 

det onde.,  

 

 

OND kropp vendes 

mot venstre BLI- 

TRUKKET-MOT 

fortvilt ansikt NEI rist 

DYTTE-UNNA-OND 

LEDE-MOT-DEG↑ 

nikk,  

SPRÅKNORMERING NTS – MANGER BEGREPET FRELSE – 

dette har jeg muntlig fått bekreftet blir brukt 

i dag foran LED–MOT-DEG 

TILLEGG – DYTT UNNA-OND LED -

MOT-DEG 

 
85 https://www.bibel.no/Verbum/Nyheter-Verbum/Nyheter2008/Nyhet__06-08 

86 Store norske leksikon; https://snl.no/synd 

 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.bibel.no%2FVerbum%2FNyheter-Verbum%2FNyheter2008%2FNyhet__06-08&data=02%7C01%7C%7C0bc0e23a498a4fd22b8a08d768456a02%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637092519645194043&sdata=6QI3qUAKa2qz6nNp8FNBDiFAhEtuymPBIY6Xmzp8LME%3D&reserved=0
https://snl.no/synd
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For riket er ditt, 

og makten og æren 

i evighet. 

RIKE flathender opp, 

og ut til hver side 

HIMMEL, MAKT, 

ÆRE DIN 

 

GANSKE LIKT 

INNHOLD 

NTS – MANGLER BEGREPET 

EVIGHETEN, KAN FINNE DET IGJEN I 

DEN 1. BØNNEN 

Jeg kontaktet lederen i prosjektgruppen, og 

spurte om hvorfor de hadde flyttet «evighet» 

til 1. bønn. H*n sa det var en forglemmelse, 

og at «evighet» hadde sin plass både her og i 

1. bønn. 

Amen. 

 

AMEN EKVIVALENT  

 

 

 

 

11  Analyse 

Målet med denne undersøkelsen er å finne ut om menigheten oppfatter og deltar i fellesleddene 

«Trosbekjennelsen» og «Vår Far» i den nye liturgien som ble godkjent av Oslo biskop i 2015 og 

som Døvekirken begynte å bruke i april 2016. 

 

Alle personene som ble plukket ut til å delta i undersøkelsen var tegnspråkbrukere, det vil si at de 

bruker tegnspråk daglig, men spørreskjemaet ble sendt til både hørende og 

døve/hørselshemmede. 

 

For å kunne være helt upartisk og kunne gjøre en objektiv undersøkelse, fikk jeg sogneprestene 

til å dele ut spørreskjemaene til 6 personer i hver menighet. Det vil si 3 personer i aldersgruppen 

20-50 år og 3 personer i aldersgruppen 50-100 år. 
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For å få et overblikk på deltakelsen i undersøkelsen, vil jeg begynne med å vise den prosentvise 

svardeltakelsen.  

 

Av 48 personer var det bare 11 som svarte, men jeg vil likevel gjennomføre oppgaven. Har i 

ettertid snakket med flere i de forskjellige menighetene og fått en bredere forståelse av 

menighetenes oppfattelse og engasjement i forhold til den nye liturgien. 

 

 

Jeg har fokus på to aldersgrupper, 20-50 år og 50-100år. Av alle som har svart er det flest i 

gruppen 20-50 år. 

 

Svar i %

Totalt Svart

Deltakere i de to aldersgruppene

20-50 år 50-100 år
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Av alle som deltok i undersøkelsen var det flest døve, over 72 % deltakelse. 

 

 

 

 

Svarene jeg fikk fra døvemenighetene i Norge. 

 

1. Hva synes du om den nye liturgien som er oversatt til tegnspråk? 

 

 

Døve og hørende 

Døve Hørende

Bra eller dårlig

Hørende bra Hørende dårlig Døve bra Døve dårlig
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Hørende: 

De sier at det nå er vanskeligere å forstå budskapet, vanskelig å oppfatte innholdet, umulig for 

menigheten å følge med på liturgien, men de forstår samtidig at det er bra med tegnspråk, da 

fokuset og språket i Døvekirken skal være på norsk tegnspråk. 

 

Døve/hørselshemmede: 

De synes at den nye liturgien er flott, lettere å forstå og bra oversatt. Noen har svart at det 

fremdeles er vanskelig med den nye liturgien, og at det tar tid å bli vandt med den.  

 

 

 

2. Hva synes du om Fadervår og Trosbekjennelsen som er oversatt til tegnspråk? 

 

 

Hørende: 

De synes at det er uvant, men at det er en fin oversettelse. Og det at den er mer «tegnspråklig», 

gjør det vanskeligere for dem som er både hørende og døve i samme familie å få likt utbytte av 

innholdet i disse to fellesleddene. 

 

Bra eller dårlig

Hørende bra Hørende dårlig Døve bra Døve dårlig
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Døve/hørselshemmede: 

Det ble to forskjellige svar blant de døve/hørselshemmede, den ene gruppen synes at 

oversettelsen var bra og den var lettere å oppfatte enn den gamle. I mens den andre gruppen 

døve/hørselshemmede likte ikke at ordene i artiklene og bønnene var forandret. Samtidig er de 

ikke imot at tegnspråket er i utvikling, de likte bare bedre den gamle måten å si bekjennelsen og 

bønnen på. Det kommer også frem av svarene at de vil venne seg til den nye Fadervår og 

Trosbekjennelsen. 

 

 

3. Er det lett å oppfatte innholdet i fellesleddene Fadervår og Trosbekjennelsen i den nye 

liturgien på norsk tegnspråk? 

 

 

Hørende: 

De synes ikke at den er lettere å oppfatte enn den gamle, men fordi de kan innholdet i disse, kan 

de se hva som blir sagt. 

 

Døve/hørselshemmede 

Bra eller dårlig

Hørende bra Hørende dårlig Døve bra Døve dårlig
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Gruppen døve/hørselshemmede har delt seg i to her også,  den ene gruppen svarer kort og greit ja, 

at det er bra oversatt og er ikke vanskelig å oppfatte. I den andre gruppen synes de det er 

vanskelig å oppfatte innholdet fordi språket er helt forandret, mange ord som de kjenner fra den 

gamle oversettelsen fra 1995 er borte, eller er blir flyttet på og nye har blitt lagt til. 

 

 

 

4. Er det lett å delta med tegnspråk på den gamle Trosbekjennelsen og Fadervår? 

 

 

 

Hørende: 

De synes at det er lettere å delta med tegnspråk på den gamle Trosbekjennelsen og Fadervår fordi 

de er vant til den. Og de svarer ja fordi det er vanskelig å gjøre den nye oversettelsen og samtidig 

tenke den gamle oversettelsen, rytmen blir ujevn og vanskelig å henge med. 

 

Døve/hørselshemmede: 

De fleste døve svarte at de har lært Trosbekjennelsen og Fadervår på gamle måten, og liker den 

best . Den er lettere å forstå og lett å delta med som fellesledd i gudstjenesten. De vil helst ikke 

bruke den nye Trosbekjennelsen og Fadervår. 

 

Bra eller dårlig

Hørende bra Hørende dårlig Døve bra Døve dårlig
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5. Er det lett å delta på tegnspråk i den nye oversettelsen av Trosbekjennelsen og 

Fadervår? 

 

 

Hørende: 

De synes at det er vanskelig å delta på tegnspråk i den nye oversettelsen fordi det er ikke lett å 

holde rytmen, takten,  uvant og vanskelig å huske, må lære det på nytt fordi det er så annerledes. 

Før kunne både hørende menighet og prest bruke tegn og tale. Mulighet for norske ordbilder. 

 

Døve/hørselshemmede: 

Noen døve synes at det er vanskelig fordi ordene har flyttet på seg, ordstillingen er feil mener de. 

De synes at det er litt uvant å delta aktivt med eget tegnspråk nå i starten, fordi de ikke kan den 

nye liturgien. De tror muligens det blir til at, mange bare observerer og ikke deltar, fordi det er 

vakkert å se på og vanskelig å gjøre. 

 

 

 

 

 

 

Lett eller vanskelig

Hørende lett Hørende vanskelig Døve lett Døve vanskelig
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6. Hvilke oversettelse foretrekker du? 

 

 

 

Hørende: 

Alle hørende svarte at de foretrekker den gamle liturgien, fordi det er lettere å holde tråden, 

rytmen er bedre, og at den nedskrevne liturgien er gjenkjennbart gjennom tegnspråket. Dette er 

felles for døve og hørende og årsaken er at de er vant til den gamle måten å fremsi bønn og 

bekjennelse på. 

 

Døve/hørselshemmede: 

I de to aldersgruppene, er det forskjellige oppfatning hos de døve/hørselshemmede. I gruppen fra 

50-100 år foretrekker de den gamle oversettelsen og de synes at språket er finere her. De yngre 

døve i gruppen 20-50 år, synes at nye oversettelse er lettere å forstå. 

 

 

 

 

 

 

Gamle eller nye liturgien

Hørende gamle Hørende nye Døve gamle Døve nye
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7. Føler du at liturgien er oversatt til ditt eget språk? 

 

 

Hørende: 

De nevnte at de er hørende, tegnspråk er ikke deres morsmål, men bruker tegnspråk med norske 

ordbilder, og i tillegg bruker de ikke et så poetisk språk til vanlig. 

 

Døve: 

Her svarer de døve veldig forskjellige. Noen sa, «nei» fordi den er fremmed for dem og de nevnte 

at vi døve har også har forskjellige dialekter på tegnspråk. Imens den andre gruppen svarte 

tydelig «ja» og at den nye liturgien er mer likt språket de bruker. 

 

 

 

Ja eller nei

Hørende  ja Hørende nei Døve ja Døve nei
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8. Hvilken fordeler/ulemper er det i valget av språkform/sjanger i den nye liturgien, da 

med fokus på Fadervår og Trosbekjennelsen?

 

 

 

Hørende: 

Mer tilnærmet et liturgisk språk som er vanskeligere å forstå for «vanlige folk», men samtidig er 

den jo visuell. 

 

Døve/hørselshemmede: 

Det kom forskjellige svar fra døve igjen, den ene gruppen føler at mye av innholdet i Bibelen er 

fremmed for dem. Trosbekjennelsen og Fadervår er nå ikke til å kjenne igjen, og de mener at 

gjenkjennelse er viktig i opplevelsen av liturgien. Imens den andre gruppen ikke ser noe ulempe i 

det. Den nye liturgien er lettere å forstå og de ser bare fordeler med den, og de sier videre, at det 

handler om at man faktisk forstår det som blir sagt. Da blir man en mer aktiv deltager under 

gudstjenesten.  

 

 

 

 

 

Fordel eller ulempe 

Hørende fordel Hørende ulempe Døve fordel Døve ulempe
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9. Hvilken språklige utfordringer ser du i oversettelsen av Fadervår og Trosbekjennelsen? 

Hørende: 

Den avviker noe fra bibelteksten noen steder. Og er ikke det tegnspråket de fleste bruker til 

daglig, som de kjenner seg igjen i. 

 

Døv/hørselshemmet: 

Her svarte dessverre bare en døv/hørselshemmet, å oversette fra et språk til et annet vil alltid gi 

rom for tolkning. H*n antar det handler om de samme utfordringer som oppstår i oversettelse fra 

hebraisk til norsk. 

 

 

 

10. Hva liker du med den nye liturgireformen? 

 

Hørende: 

Her fikk jeg forskjellig svar. Noen liker den nye liturgireformen fordi den er laget med tanke på 

døve og tegnspråk. De andre liker ikke den nye liturgireformen. 

 

Døve/hørselshemmede: 

De fleste svarte at liturgien endelig nå er oversatt til norsk tegnspråk. Og at det var på tide siden 

vi nå er i 2019. Noen svarte at de ikke likte den noe spesielt. 

Positiv eller negativ

Hørende dårlig Hørende middels Hørende bra

Døve dårlig Døve middels Døve bra
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11. Hva misliker du med den nye liturgireformen? 

 

Hørende: 

Den er vanskeligere å forstå for mange, både for døve og hørende –fellesopplevelsene for 

hørende og døve er borte. Samtidig er det vanskelig å delta. 

 

Døve/hørselshemmede: 

Noen svarte at det er dumt å ta bort mange viktige ord, når de laget den nye liturgien på norsk 

tegnspråk. Og at det noen ganger føles som om de snakker til et barn. 

Imens andre døve liker den nye liturgireformen. 

 

 

12. Trives du med den nye liturgien som er oversatt til tegnspråk? 

 

 

Hørende: 

Her svarte de hørende veldig forskjellig,  noen svarte at det er fint og tydelig å se på, men de kan 

ikke delta. De andre svarte at den er uvant og er helt forskjellig fra den de er vandt med. 

 

 

 

Bra eller dårlig.

Hørende bra Hørende dårlig Døve bra Døve dårlig
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Døve: 

De fleste svarte «ja» at de trives med den nye liturgien som er oversatt til norsk tegnspråk. Og at 

de bare må venne seg til den nye liturgien, men det vil ta lengre tid for dem, spesielt for de eldre 

døve. 

Noen svarte at de følte at de mister mye med den nye liturgien, (spesielt de eldre over 50+). 

 

 

 

13. Har dere utbytte av å ha medliturg i gudstjenesten? 

 

 

Hørende: 

Noen kirker har ikke begynt å bruke medliturg, derfor svarte noen her at det brukes ikke 

medliturg i gudstjenesten. Imens andre føler at de har stort utbytte av å ha medliturg i 

gudstjenesten både unge og eldre. 

 

Døve: 

De fleste har medlitug i gudstjenesten, derfor svarte de fleste positivt på dette, en eldre svarte at 

h*n hadde absolutt utbytte av medliturg.  

Noen hadde ikke medliturg og dette gjaldt både unge og eldre, og andre svarte at de hadde hatt 

bedre utbytte av overhead- da kunne de lese hva som ble sagt. 

Ja eller nei.

Hørende ja Hørende nei Døve ja Døve nei
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Tegnspråk – døves hjertespråk 
 

 

De fleste ordene her, er hentet fra svarene jeg fikk inn på spørreundersøkelsen. De ordene som 

går igjen mest, er de største.  
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11.1 Prosjektgruppens svar 

Vi i prosjektgruppa sender et samlet svar som vi alle har gått gjennom og samtykket. VI forholder 

oss også til gudstjenestereformens styringsgruppe som er sammensatt av ulike representanter og 

som legger de overordnede føringer for vårt arbeid (mer info: 

www.tegnliturgi.no/index.php/arkiv/bakgrunnsinformasjon/45-oppstart-av-gudstjenestereformen 

).  

Spørsmål : 

1.Hvem sitter i arbeidsgruppen (kjønn, alder, bosted, utdanning/yrke, døv, hørende)  

Kjønn Alder Bosted Utdanning/yrke Døv Hørende  

K 42 Oslo Tegnspråklingvist samt en 

del studiepoeng i teologiske 

fag/ 

trosopplæringskoordinator 

X  

K 48 Trondheim Samfunnsfagdidakt samt 

trosopplæringsemner / 

trosopplæringsleder 

X  

M 57 Tromsø Teolog / prest X  

M 42 Auli / Oslo Teolog / prosterådgiver  X 

M 61 Oslo Teolog og tegnspråktolk / 

Forsker 

 X 

 

2. Hvorfor gudstjenestereform nå?  

Døvekirken er del av døvesamfunnet som er en minoritet i det norske samfunn og som har en 

sterk og tydelig identitet knyttet til tegnspråk og døv kultur. Døvekirken har alltid vært en sentral 

del i dette miljøet og derfor har døve ritualer og liturgier utviklet seg gjennom årene som en 

selvfølgelig utvikling.  
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Vi startet vår gudstjenestereform på norsk tegnspråk etter at DnK fikk sin nye gudstjenesteliturgi 

1. søndag i advent 2012. De hadde da hatt samme liturgi i 35 år.  

I Døvekirken fikk vi en prøveliturgi i 1995, dvs 18 år før vi startet denne reformen. Siden DnK 

hadde fått sin nye liturgi, og vår prøveliturgi ikke var blitt fulgt opp, så ønsket vi å pusse opp og 

videreutvikle 1995-liurgien samtidig som vi oppdaterte den med elementer fra den nye liturgien i 

DnK.  

Dette henger også sammen med at vi fikk vedtatt en tegnspråkhandlingsplan i 2011, samt 

kirkepolitiske målsetninger i 2014. En av de sistnevnte målsetningene er at vi skal ha en 

gudstjenestereform på norsk tegnspråk, med denne begrunnelsen: «Døvekirken fikk sin 

høymesseliturgi i 1995. I samspill med den norske kirkes gudstjenestereform må Døvekirkens 

gudstjeneste utvikles. I tillegg til høymessen må det utarbeides dåps-, konfirmasjons-, vigsels-, 

gravferds-, og andre liturgier slik at det foreligger alterbøker på norsk tegnspråk.»  

3. Hvilke kriterier har dere i utvelgelse av språkform og sjangre?  

Kirken forholder seg alltid kontekstuelt til samfunnet den er en del av. Slik er det også med 

Døvekirken som relaterer seg til det språk og de sjangre som vi har ellers i døvemiljøet.  

Videre har kirken en målsetting om å bruke et språk som gjør evangeliet tilgjengelig for alle i 

språkgruppen, jmfr Martin Luther.  

Vi viser til innledningen i Alterbok for Døvekirken, Del I- Ordning for hovedgudstjeneste på 

norsk tegnspråk (side 5):  

«Språknorm 1965 og yngre  

Gudstjenestespråket skal være en språkarena i tiden. Vi har da valgt en språknorm som er vanlig 

blant døve i aldersgruppen 20-50 år. Tegnene som blir foretrukket, er tegn som denne 

aldersgruppen sier den bruker og er fortrolig med som deres tegn. Vi tenker at alle vil forstå 

språknormen, da aktivt tegnforråd alltid er mindre enn det passive (ergo tegn man skjønner, men 

ikke bruker selv). Tegn vi brukte tidligere skal dokumenteres, og vil være bevart for ettertiden.»  
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Vår erfaring siden vi begynte denne prosessen, er at vi driver med pionerarbeid der vi utvikler en 

ny sjanger, kirketegnspråk. I samme innledning som ovenfor, finner vi denne formuleringen: «I 

den gamle liturgien har det vært norskpregede gjentagelser, og få tegnspråklige eller visuelle 

nyanseringer. Dette bryter med tegnspråkets musikalitet. Med musikalitet menes egenart, 

nyanseringer, bevegelser e.l.. Vi har derfor arbeidet for en innholdsmessig nyansering av 

tegnspråklige uttrykk, altså den språklige formen, i stedet for gjentakelser» (s.5).  

Vi har da forkastet mange utkast og hatt mange diskusjoner rundt hva som er godt 

kirketegnspråk, og tilstrebet en høytidelighet i tegnspråkføringen i liturgien. Dette har ikke vært 

lett, men slik er alt liturgiarbeid (se spørsmål 6 for utfordringene vi har møtt).  

4. Hvorfor landet dere på akkurat denne språkformen/sjangeren?  

Se svar på forrige spørsmål.  

5. Hva vil dere oppnå ved å gjøre et slikt valg?  

Dette har vi svart delvis på under spørsmål 3. Vi ønsker at gudstjenestespråket skal oppleves som 

relevant og gjenkjennelig for våre menighetsmedlemmer på grasrota, dvs ute i menighetene. 

Viser også til innledningen (ibid):  

«Liturgien er en gudstjenestefeiring hvor innsikter i troshistorie og mysterium skal formidles og 

erfares på norsk tegnspråk. Denne liturgien er en liturgi for morgendagen,  

samtidig som den ikke er en liturgi for de neste femti årene. En tegnspråklig liturgi må i likhet 

med liturgien i DnK endres jevnlig for å være i pakt med tiden.» (side 5).  

Vi ser dette som et grunnleggende teologisk og antropologisk møte og en stadig fullbyrdelse og 

skapelsen, jfr. Johannes kap 1: «Ordet ble menneske og tok bolig iblant oss». I en kontekstuell og 

frigjøringsteologisk tradisjon, tenker vi at dette betyr «Tegnet tok bolig iblant oss». Den konkret 

følgen av det er at bibeltekster, liturgi, bønner, poesi skal være på norsk tegnspråk. Det er 

teologisk og antropologisk grunnsyn som ligger under arbeidet vårt.  
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6. Hvilke utfordringer kan oppstå ved å gjøre dette valget?  

Det som er spesielt utfordrende for oss er:  

1. Som nevnt ovenfor- vi utvikler en ny sjanger. Dette da liturgien i Døvekirken før 1995 var 

basert på tegnspråknorsk, eller det som vi ofte kaller for tegn til tale. Dvs at vi fulgte norsk 

syntaks og satte tegn til. Under høringsrundene har vi erfart at denne formen for tegnspråkliturgi 

ikke var tegnspråk og vanskelig tilgjengelig for den gjengse døve kirkegjenger.  

2. Finne balansen mellom tilgjengelig kirketegnspråk og høytidelig tegnspråkføring. Vi ønsker at 

den vanlige døve på grasrota skal kunne forstå og kjenne seg igjen i liturgien, samtidig som vi 

ikke ønsker at liturgitegnspråket skal bli for dagligdags og miste sitt høytidelige preg som vi 

ønsker å ha i vår kirke.  

3. Tegnspråkets lave status. Norsk har alltid hatt høy status, og tegn til tale ble ansett som pent 

mens tegnspråk ble ansett som grovt, stygt og ufint (Holten & Lønning 2010). Uansett hvor 

uforståelig det var for de fleste døve kirkegjengerne, og døvesamfunnet ellers. Mange eldre døve 

forteller om prekener de ikke forsto.  

I tillegg så har det vært og er en kamp mot negative språkholdninger at vi legger ut vedtatte 

tegnspråktekster, og disse ikke følges, da mange tegnspråkbrukere ikke har den samme respekten 

for tegnspråktekster som norske tekster. Mange ønsker å endre tegnspråktekstene, og gjør det, 

noe de ikke hadde gjort med de norske tekstene.  

7. Hvilke fordeler er det ved valget som ble gjort?  

Tegnspråkliturgien har blitt mer forståelig for menighetene som bruker tegnspråk som sitt 

menighetsspråk- og språket oppleves som mer aktuell.  

8. Dere har vært rundt i Norge og hatt høring. Fikk dere ulike svar og kommentarer på 

spørsmålene deres fra menighetene?  
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Når vi var ute på høring, så fikk vi mange felles kommentarer og noen forskjellige. Hovedtrekk 

under høringen var at alle var glade for at det kom en ny liturgi på tegnspråk, og at liturgien 

opplevdes som mer forståelig enn den gamle.  

9. Fikk dere mange forslag til oversettelse fra menighetene?  

Skuffende få forslag ble sendt inn til prosjektgruppa. Vi fikk noen forslag under høringen, og kun 

et par utenom høringsrunden. Alle menighetene fikk muligheten til å sende inn forslag – og 

denne muligheten ble ikke benyttet.  

10. Hvordan ble disse svarene/kommentarene fra menighetene vurdert?  

Oppfatter at dette spørsmålet mer gjelder spørsmål 8 og ikke 9.  

Alle svarene og kommentarene ble gjennomgått i prosjektgruppa, og tatt til følge i ulik grad etter 

hvilke kriterier styringsgruppa hadde lagt for vårt arbeid (se spørsmål 2 og 3).  

11.Hvordan opplever dere menighetens deltakelse på gudstjenesten når dere/prestene 

tegner Fadervår og Trosbekjennelsen med den nye liturgien?  

Prosjektgruppa som helhet har ikke hatt dette som sak. Men de av oss som har deltatt på 

gudstjenester i ulike sammenheng, opplever at menighetens deltakelse på gudstjenesten er 

avhengig av hvordan presten leder gudstjenesten og hvordan hen og medliturgen uttrykker seg. 

Er presten ikke tydelig når menigheten skal være med og ikke, så deltar ikke menigheten der de 

skal. Så dette er en utfordring.  

12. Tror dere at alle menighetene i Norge, kommer til å bruke den godkjente oversettelsen 

av fellesleddene Vår Far og trosbekjennelsen?  

Ja. Dette forutsetter en felles forståelse om at fellesleddene skal brukes og følges som fast form. 

Tegnspråkbrukere er ikke vant til å ha faste former som skal brukes (se punkt 3 under spørsmål 

6).  
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13. Hvordan opplever dere det å ha ansvar for den nye liturgien? Positive og negative 

tanker/ideer og refleksjoner.  

Vi opplever dette som et spennende arbeid – og et banebrytende arbeid. Vi har ikke så mye 

tidligere liturgiarbeid å dra nytte av, så det er mye nytt vi må utvikle og da må vi prøve oss frem. 

Vi har da basert oss på prøveliturgien av 1995, og hvordan erfaringene med den har vært. 

Mandatet vårt var også å bygge videre på denne liturgien når vi skulle lage en ny liturgi. 

Samarbeidet med de som oversetter bibelen til NTS er en viktig del her, da helheten i tegnspråket 

knyttet til Bibel, liturgi og personlig fromhet, har vært viktig i dette arbeidet.  

14. Er et av målene for oversettelsen av fellesleddene Vår Far og Trosbekjennelsen, at 

menighetene skal kunne delta i bønnen/bekjennelsen?  

Ja.  

15. Hva visjon har dere for språket i Døvekirken?  

Viser til spørsmål 2 og 387. 

 

12 Drøfting 

Spørsmålet mitt i oppgaven går på hvordan hørselshemmede / døve og deres nettverk , altså 

målgruppen for Døvekirken, oppfatter den nye liturgien i Døvekirken, med hovedfokus på 

Trosbekjennelsen og Vår Far.  

 

Døvekirken er en språklig minoritetskirke i Den norske kirke med døves kultur og sedvaner. 

Tegnspråk i døvekirken har alltid vært sentralt, og kirken er en tospråklig arbeidsplass der norsk 

tegnspråk er i fokus. Språkgruppen i Døvekirken er hørselshemmede og deres nettverk, det betyr 

at gudstjenester, samlinger og kirkelige handlinger skal være tilrettelagt for ulike 

kommunikasjonsbehov.  

 
87 Svarene fra prosjektgruppen 
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Prosjektgruppen sier at de har utviklet en ny sjanger i liturgiarbeidet, kirketegnspråk. Mandatet 

deres var å bygge videre på prøveliturgien fra 1995, som var basert på tegnspråknorsk, eller det 

som ofte kalles tegn og tale. Det vil si et tegn for hver norsk ord, der språket fulgte den norske 

syntaksen. «I den gamle liturgien har det vært norskpregede gjentagelser og få tegnspråklige 

eller visuelle nyanseringer»88. Dette bryter med tegnspråkets musikalitet. Med det menes egenart, 

nyanseringer, bevegelser og lignende. Derfor har de jobbet med en innholdsmessig nyansering av 

tegnspråk uttrykk, altså den språklige formen, i stede for gjentakelser. Målet er at døve skal få det 

samme som hørende i Den norske kirke, det vil si hele bibelen  og hele liturgien for DnK på 

norsk tegnspråk. 

 

De har også jobbet med å finne balansen mellom tilgjengelige kirketegn og et høytidelig 

tegnspråk. Målet er at alle døve skal kunne forstå og kjenne seg igjen i liturgien, samtidig som de 

ønsket at liturgien ikke skulle bli for dagligdags og miste sitt høytidelige preg, noe de ønsket å ha 

i alle sine kirker. Kirken forholder seg alltid kontekstuelt til samfunnet den er en del av. Slik er 

det også med Døvekirken, som relaterer seg til det språk og den sjanger som en ellers har i 

døvemiljøet, sier de. Videre sier de at Døvekirken har en målsettingen om å bruke et språk som 

gjør evangeliet tilgjengelig for alle i språkgruppen, jmf. Martin Luther. 

 

Prosjektgruppen har hatt fokus på norsk tegnspråk. Norsk tegnspråk er det språket døve bosatt i 

Norge bruker. Det er ennå ikke et fullt ut beskrevet og normert språk, derfor kan en ikke med 

referanser til grammatikk eller et språkråd si hva som er riktig eller feil bruk av språket. Men 

tegnspråket er anerkjent som et fullverdig språk, det betyr at det har slik status at det kan brukes i 

alle sammenhenger, og at det har utviklet et spesialisert ordforråd som gjør at det er i levende 

bruk i alle deler av samfunnslivet, på alle språklige bruksområder og i alle språklige 

bruksfunksjoner. Det er ett av mange språk som benyttes i et mangespråklig samfunn. Alle språk 

skiller seg mer eller mindre ut i måten man bygger opp en tekst på. Mellom norsk og norsk 

tegnspråk, er det stor forskjell både i setningsstruktur og tekststruktur.  

 

 
88 Alterbok for døvekirken s 5 
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Så er det slik at språkgruppen i Døvekirken er hørselshemmede / døve og deres nettverk, det vil si 

en stor kulturell og språklig sammensatt gruppe. Det er blant annet døvefødte, døvblitte, 

tunghørte, CI brukere, CODA, hørende og døvblinde. Hvordan skal en prest/kateket/trosopplærer 

kunne kommunisere direkte til alle disse, når det er vedtatt at språket i Døvekirken er norsk 

tegnspråk, og noe av liturgien ikke skal stemmetolkes?  

 

I svarene er det en rød tråd gjennom alle, og det er at menighetens hørende i alle aldre og eldre 

døve medlemmer har større vansker med å forstå språket i den nye liturgien enn unge døve som 

synes den nye liturgien er flott, lettere å forstå og bra oversatt. Men de flest døve mener det vil ta 

tid å venne seg til den nye sjangeren. Samtidig mener de hørende at fokuset i døvekirken skal 

være på norsk tegnspråk, selv om de ikke oppfatter helt hva som blir sagt. Stemmetolk hadde 

vært fint mener de fleste jeg har snakket med.  

 

Men så er det slik at prosjektgruppen har valgt en språknormen som er vanlig blant døve i 

aldersgruppen 20-50 år. Tegnene de har foretrukket, er tegn denne aldersgruppen sier den bruker 

og er fortrolige med som deres tegn. Prosjektgruppen tenker at alle vil forstå språknormen, da 

aktivt tegnforråd alltid er mindre enn det passive (ergo tegn man skjønner, men ikke bruker selv). 

Dette forklarer hvorfor gruppen mellom 50 –100 år ikke oppfatter den nye liturgien på samme 

måte som de yngre døve. I svarene kom det frem at de eldre døve kunne trives med den nye 

liturgien, men det tok lengre tid for dem å bli vandt med språkformen, samtidig som de satt med 

en følelse av at når de brukte den nye liturgien, mister de mye av innholdet i den gamle liturgien. 

Noen døve mente endatil at når den nye liturgien ble brukt, følte de det som om det ble snakket til 

et barn. Hørende svarte forskjellig, noen mente det var flott , tydelig og vakkert å se på, men de 

kunne ikke selv delta, da det ble for komplisert. Andre svarte at det er helt uvant, og helt 

forskjellig fra det de er vandt til. I denne sammenheng blir det å ta tiden til hjelp, og å være aktiv 

i gudstjenesten gjennom fellesleddene, en måte å bli fortrolig med det nye kirketegnspråket på. 

En ser også den samme utfordringen i hørende menigheter, den liturgien en har brukt i alle år, 

kanskje siden barnsben, er det en vil fortsette å bruke. Det som er kjent og kjært.  

 

Nå er det jo sånn at vi har fått en ny liturgi, og målet er at gudstjenestespråket skal oppleves som 

relevant og gjenkjennelig for alle menighetsmedlemmer ute i menighetene. I den nye Alterboken 
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for døvekirken står  det at; «Liturgien er en gudstjenestefeiring hvor innsikter i troshistorie og 

mysterium skal formidles og erfares på norsk tegnspråk. Denne liturgien er en liturgi for 

morgendagen, samtidig som den ikke er en liturgi for de neste 50 årene. En tegnspråklig liturgi 

må i likhet med liturgier i DnK endres jevnlig for å vare i pakt med tiden»89. 

 

Samtidig som den nye liturgireformen forelå, ble det utlyst stillinger som medliturg i døvekirken. 

En medliturg skal veilede og motivere menigheten til å delta aktivt under gudstjenester og 

kirkelige handlinger. De har også ansvar for poesi, tekstlesing og lede menigheten under salmer, 

bønner og andre liturgiske ledd. Ved å være dette bindeleddet mellom prest og menighet, hjelper 

de menigheten til aktivt å ta del i fellesleddene og sanger/poesi.  

 

Som alt annet i forbindelse med språk, vil nok dette ta tid, men tilvenningen til den nye liturgien 

er avhengig av hvordan presten leder gudstjenesten og hvordan han og medliturg uttrykke seg 

sier prosjektgruppen. Er presten ikke tydelig når menigheten skal være med og ikke, så deltar 

ikke menigheten der de skal. Dette blir en av utfordringene for de ansatte i Døvekirken i tiden 

fremover. Svarene fra menighetens medlemmer var at både døve og hørende var fornøyd med 

bruk av medliturg, mens andre ikke brukte medliturg i gudstjenesten. Årsaken til dette kan være 

at i 2018 når jeg sendte ut spørreskjema hadde ikke alle menighetene fått startet opp med bruk av 

medliturg. 

 

12.1 Fellesleddene, Vår Far og Trosbekjennelsen 

Et av målene for oversettelsen av fellesleddene Vår Far og Trosbekjennelsen, at menighetene skal 

kunne delta i bønnen/bekjennelsen. Dette forutsetter en felles forståelse om at fellesleddene skal 

brukes og følges som fast form. Prosjektgruppen ønsker at døve skal kunne forstå og kjenne seg 

igjen i liturgien.  

 

Trosbekjennelsen  er en sammenfatning av en felles religiøs tro den enkelte gir sin tilslutning til, 

ofte i offentlig sammenheng. Den er delt i tre artikler, den første handler artikkelen handler om 

 
89 Alterbok for Døvekirken s. 5 
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skapelsen og om Gud Fader. Den andre artikkelen om forløsningen og om Sønnen, den tredje 

artikkelen om helliggjørelsen og Den Hellige Ånd. 

 

For en som ikke er språkforsker, men født døv og tegnspråkbruker, kan jeg si at budskapet er det 

samme i både den norske og den tegnspråklige, det er språklige forskjeller, nesten poetiske 

forskjeller i språket. Da det på norsk er en oppramsing av fakta fra Bibelen, har en på tegnspråk 

visualisert deler av trosbekjennelsens innhold. Ikke bare ble Maria unnfanget ved Den Hellige 

Ånd, hun ble gravid fødte en sønn og han voks opp. Jesus ble ikke bare dømt av Pontius Pilatus, 

han ble plaget og han led før han ble hengt på korset og døde. Det er også noen begreper som 

synes å være borte, som «enbårne», «Vår Herre» og «allmektig». La meg prøve å forklare, norsk 

og norsk tegnspråk er to vidt forskjellige språk, det ene visuelt – gestuelt og det andre auditivt- 

vokalt. I tegnspråklige tekster kan tegnrommet (rommet foran kroppen) utnyttes effektivt til å få 

frem koherens (den indre sammenhengen).  En person, gjenstand eller annet som skal følges 

gjennom teksten på norsk tegnspråk, vil gjerne bli «tildelt» en bestemt retning eller bestemt 

område i tegnrommet (lokus). Hvis en, som her har en fortelling med flere personer kan de 

tildeles hvert sitt lokus, et til høyre og et til venstre. En kan også bruke tegnrommet som blikk 

oppover om et barn som snakker til en voksen, eller rette blikket nedover ved å vise at en voksen 

snakker til et barn. Senere henvisninger til det ene eller andre person, gjøres enkelt ved å peke 

mot, rette blikket mot, eller på annen måte rette det språklige uttrykket mot, samme lokus igjen. 

Tegnrommet blir slik i bokstavelig forstand et referanserom for teksten eller deler av den. En kan  

også nevne at det er mye mer ikonisitet i tegnspråkene enn i talespråkene. Ikonisitet vil si 

likhetstrekk mellom et tegn og det som tegnet symboliserer. Årsaken til at det er så store 

forekomster av ikonisitet i tegnspråkene har vært forklart med at de begrepene menneskene har 

bruk for, og som dermed er tilbøyelige til å utmeisles som egne ord/tegn, jevnt over mye lettere 

lar seg karakterisere ved sine visuelle enn ved sine auditive egenskaper. Både gjenstander som 

bord og kopp og handling som å gå og å spis har karakteristiske visuelle egenskaper, mens det er 

mye vanskeligere å finne entydig karakteristiske lydlige egenskaper ved dem. I norsk tegnspråk 

er det lett å se ikonisiteten i tegn med alle disse betydningen. I Trosbekjennelsen blir både 

lokalisasjon og ikonisitet brukt for å visualisere handlingsforløpet i fortellingen. Språknormen 

som er brukt, gjør at tegnene for å beskrive både «den allmektige», «enbårne» og «Vår Herre», er 

gjort om slik at språkgruppen 20 – 50 år får en forståelse av innholdet. Allmektig vist som tegnet 
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«sjef», en som står over alle andre, Guds enbårne sønn, vår Herre blir her vist til ved at lokus for 

vår Herre er oppover og høyre hånd viser oppover samtidig som vi gjør et nikk mot samme sted. 

 

Når jeg ser på svarene fra menighetene, så har den delt seg i to forskjellige grupper. Den ene 

gruppen 20-50 år likte den nye liturgien best, mens den andre gruppen på 50-100 år likte best den 

gamle liturgien, jeg mener en årsak kan være at de eldre har lært Fadervår og Trosbekjennelsen 

på skolen da de var små, de kunne dem utenat, og derfor er det vanskelig for dem å endre språket 

i Fadervår og Trosbekjennelsen til den nye tegnspråklige versjon. Imens de yngre ikke på samme 

måten har måtte pugge og fremsi Fadervår og Trosbekjennelsen på skolen idag, og på den måten 

blir det kanskje lettere for dem å lære den nye tegnspråklige versjonen av 2015. 

 

Herrens bønn «Vår Far», den bønn som Jesus ifølge Matt 6, 9-13 og Luk 11, 2-4 lærte sine 

disipler som en mønsterbønn. I kirkelig sammenheng er Matteus versjonen den vanlige. Vår Far 

er karakteristisk for Jesu forkynnelse, og er den fellesbønnen alle kristne kirker bruker. 

I ordene i Vår Far har de troende hentet styrke og visdom og mere til i snart 2000 år. Fadervår er 

et samlingspunkt i våre gudstjenester. 

 

Innholdet i bønnen er ganske lik både på norsk tegnspråk og norsk. Likevel sier mange av de som 

svarte på spørreskjemaet, at det er stor forskjell og vanskelig å følge tegnene på tegnspråk. De 

unge døve mener noe annet, de forstår språket, og ønsker det velkommen, noen sier også at det er 

på tide vi får vår egen liturgi på norsk tegnspråk. Her er det også de språklige elementene i norsk 

tegnspråk brukt, som lokalisasjon, ikoniske tegn og språket har fått en ny språknorm, nemlig 

tegnspråket til de i alderen 20 – 50 år. Dette er med på å endre språket så pass mye at mange ikke 

kjenner igjen ordlyden i bønnen, og har vansker med å være aktiv under lesingen. Også i dette 

fellesleddet, er det noen ord som er ulike, kan nevne skyld - skyldnere og synd - syndere. Og at 

ordet «evighet» i tegnspråkversjonen ikke har plassering siste i bønn, men i første bønn. Det ser 

også ut som ordet «frelse» er tatt bort, men det blir pr. i dag brukt i den norske 

tegnspråkversjonen har blitt meg fortalt i ettertid. Det er også forskjell på «gi oss i dag vårt 

daglige brød» på norsk og på norsk tegnspråk, «BRØD ↑   GI I DAG HVER-DAG». 
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I tegnspråkversjonen blir det brukt synd og syndere. Synd er en religiøs betegnelse, særlig brukt i 

kristendommen, for en tilstand av urenhet, mangel eller feil. Synden tjener i mange religioner 

som forklaring på at menneskets tilværelse er lidelsesfylt, underlagt oppløsning og død osv. I 

kristendommen blir synd sett på som en fundamental egenskap ved menneskenaturen i form av 

arvesynden. Hvilken grunn prosjektgruppen hadde for dette valget kan jeg ikke svare for, da jeg 

ikke fikk noen håndfast beskrivelse  av oversettelsesprosessen. I Matt 6,12 heter det «tilgi oss vår 

skyld», slik også vi tilgir våre skyldnere, dette er helt likt det som blir brukt i den norske 

versjonen. Skyld er lik gjeld, og da blir det  slik ; «ettergi (slett) skylden (gjelden) vår», slik også 

vi ettergir (sletter) gjelden (skylden) til dem som har gjeld til oss(skylder oss noe). 

 

Det ser også ut som om de har flyttet på begrepet «evighet», men er dette tilfelle? Jeg måtte 

spørre leder i prosjektgruppen, hun sa at det var en forglemmelse, og at «evighet» hadde sin plass 

i siste bønn/lovprising. 

 

 

Begrepene «gi oss i dag vårt daglige brød» på norsk og på norsk tegnspråk, «BRØD ↑  GI I DAG 

HVER-DAG» kan se ut som forskjellige, men når vi leser forklaringen på den historiske og 

greske teksten, kan det se helt likt ut. I Matt 6,11 står det «vårt daglige brød». Det greske ordet 

for «daglig», epiousios, er praktisk talt ukjent i greske tekster utenom I Herrens bønn, men er 

trolig dannet som et adjektiv til et vanlig ord for «morgendag» og betyr altså noe slikt som 

«morgendaglig». I denne bønnen ber vi altså om at Gud i dag (Luk: «hver dag») må gi oss det 

nødvendigste til livets opphold for morgendagen, så vi kan møte den uten bekymringer (jf. Matt 

6,34).  

 

 

13 Avslutning/ Oppsummering 

Døvekirken er en del av døvesamfunnet som har en sterk og tydelig identitet knytt til tegnspråket. 

Døvekirken har alltid vært en sentral del i dette miljøet og den tegnspråklige liturgien har 

gjennom årene hatt  en selvfølgelig utvikling. Det som stoppet den naturlig utviklingen av 

tegnspråket, var at de flest som jobbet i døvekirken tidligere var hørende. Norsk hadde en høy 
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status, og tegn til tale ble ansett som pent, mens tegnspråk hadde en lav status og ble ansett som 

grovt, stygt og ufint.  

 

Det var først på 1990-tallet at arbeidet med ny liturgi i døvekirken startet for fult, siden da har vi 

hatt en prøveliturgi fra 1995 som har vært i bruk helt til 2015. Nå er det en ny tid, tegnspråk er i 

vinden, og døve/hørselshemmede finner sin naturlige plass i døvekirken. De har høy utdanning 

og er stolte av sitt språk. Dette er nybrottsarbeid, prosjektgruppen sitt mandat var å bygge videre 

på liturgien fra 1995, og på erfaringene døvekirken og døvemiljøet hadde med den.  

 

Det har blitt laget en ny stilling i forbindelse med den nye liturgien, medliturg. Deres oppgave er 

å være et bindeledd mellom prest og menighet. Dette for å hjelpe menigheten til å aktivt ta del i 

fellesleddene, sanger, poesi, bønner og andre liturgiske ledd. De skal veilede, motivere og utruste 

menigheten til å delta aktivt under gudstjenester og kirkelige handlinger. På denne måten ønsker 

de at menigheten skal bli kjent med den nye liturgien, ved deltakelse under gudstjenesten.  

Det er kanskje for tidlig å si om dette har fungert eller ikke, da flere av deltakerne i 

spørreundersøkelsen svarte at de ikke bruker medliturg i deres menighet.  

 

Etter min gjennomgang av besvarelsene har jeg kommet frem til at det er stor språklig forskjell 

mellom den norske liturgien og den tegnspråklige, men også mellom liturgien fra -95 og den nye 

tegnspråkliturgien av 2015. I den gamle liturgien har det vært norskpregede gjentakelser, og få 

tegnspråklige eller visuelle nyanseringer, i dag er språket satt i system, det har sin egenart, og 

innholdsmessig nyanseringer av tegnspråklige uttrykk og bevegelser. Prosjektgruppen har jobbet 

med den språklige formen. De har laget et nytt kirketegnspråk der språknormen er å bruke 

tegnspråket til aldersgruppen 20-50 år. Dette er en liturgi for morgendagen, men samtidig er den 

ikke en liturgi for de neste femti år, den endres jevnlig for å være i pakt med tiden. Resultatet av 

dette ser jeg i besvarelsene, de eldre døve og tegnspråklige hørende som går i kirken, har vansker 

med å oppfatte og delta i fellesleddene Trosbekjennelsen og Vår Far. Tegnspråket som blir brukt 

taler til de unge voksne døve, det er deres språk som visualiseres i det nye kirketegnspråket. Det 

er mye bruk av lokalisasjon, ikoniske tegn, og det har en musikalitet i seg som gjør språket 

levende og behagelig å se på. Jeg selv bruker nok et mer tilnærmet tegn til tale språk i min 

daglige kommunikasjon, dette fordi verden ikke bare er grå og hvit, den har mange nyanser, og 
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mine hørende barn ønsker å bruke både tegn og stemme. Derfor ser jeg at undersøkelsen 

gjenspeiler den virkelig verden, døves nettverk som også er tegnspråklige har problemer med å 

følge med i den nye liturgien. Dette er nok fordi de ikke har øving nok i å bruke øynene aktivt 

hele tiden, og hørselen som ikke kan stenges av, overtar fokuset fra øynene. Dermed får de ikke 

med seg alt som blir sagt på tegnspråk, samtidig som den nye liturgien har en ny sjanger som 

skiller seg ut fra det hverdagslige tegnspråket. Eldre døve har også en utfordring i å henge med på 

den nye liturgien, flere sier de synes den gamle liturgien er best, men de synes den nye er flott å 

se på selv om de ikke klarer å delta aktivt..  

 

Denne undersøkelsen viser oss at norsk tegnspråket er i stadig utvikling og at liturgien med sitt 

nye kirketegnspråk må repeteres gjentatte ganger for at menigheten skal kunne delta på en 

naturlig måte. Døvekirken sin målsetning har vært å bruke et språk som gjør evangeliet 

tilgjengelig for alle i språkgruppen, jmf Martin Luther. Det er en liturgi i bevegelse! 

 

14 Kilde og litteratur 

 

Aase Lyngvær, Ninna Gram og Ellinor Hjelmervik. (2008)Hørsel- språk og kommunikasjon. 

Offset-Trykk Trondheim AS. 

 

Alterbok for døvekirken, https://docplayer.me/14007938-Alterbok-for-dovekirken.html, hentet på 

nettet 11.11.2019 

 

Alterbok for døvekirken- (heftet) 

 

Bibel.no, https://www.bibel.no/Verbum/Nyheter-Verbum/Nyheter2008/Nyhet__06-08 

 

Den Norske Kirke- døvekirken: http://dovekirken.no/Kristiansand/Menighetsrad 
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Døveprostiet: https://kirken.no/nn-NO/bispedommer/Oslo/om-bispedommet/doveprostiet/ 

 

Evig makt og ære: https://www.nrk.no/andakten/evig-makt-og-aere-1.3627627 
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Norsk biografisk leksikon, Internett; https://nbl.snl.no 

 

Prosjektgruppen: I.H.Bodin, OI. Schrøder, K. Eidesen, GH. Dybdahl, T. Johnsen, Ø.Aspen, 

L.A.Romsaas. Plan for trosopplæring for hørselshemmede/ døve barn og unge. (Hefte) 

 

Sissel Marit Grønlie. (2005): Uten hørsel. Fagbokforlaget Vigmostad og Bjørke AS 

 

Sissel Redse Jørgensen og Rani Lill Anjum (2006): Tegn som språk. Gyldendal Norsk Forlag As 

2006. 

 

Store norske leksikon; https://snl.no/synd 

 

Store norske leksikon om Conrad Svendsen: https://nbl.snl.no/Conrad_Svendsen 

 

Tegnliturgi: https://www.tegnliturgi.no/index.php 
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https://www.nrk.no/andakten/evig-makt-og-aere-1.3627627
http://folk.uio.no/lmoer/fadervaar-og-6-bonnen.html
https://snl.no/Fadervår
https://nbl.snl.no/
https://snl.no/synd
https://nbl.snl.no/Conrad_Svendsen
https://www.tegnliturgi.no/index.php
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Tegnliturgi: Bakgrunnsinformasjon: 

https://tegnliturgi.no/index.php/arkiv/bakgrunnsinformasjon/49-informasjon-om-

gudstjenestereformen 

 

Tegnliturgi, gudstjenestereform: 

https://www.tegnliturgi.no/index.php/arkiv/bakgrunnsinformasjon/45-oppstart-av-

gudstjenestereformen 

 

Tegnspråk: https://norsk-dovemuseum.no/tegnsprak-1 

 

Tegnspråk- språkrådet: https://www.sprakradet.no/Spraka-vare/Tegnsprakteiknsprak/ 

 

Thorbjørn Johan Sander.(1994) Døves kirke 100 år. Døves menighet i Oslo, 1994. Døves trykkeri  

As Bergen. 

 

Thorbjørn Johan Sander. (1980) Med landets døve gjennom hundre år. Bergen Desember 1980.  

Døves Trykkeri AS Bergen. 

 

Verbum: Fadervår : https://www.bibel.no/Verbum/Nyheter-Verbum/Nyheter2008/Nyhet__06-08 

Wikipedia 17.09.2018, https://no.wikipedia.org/wiki/Språknormering 

 

Årsmelding for døvekirken 2015: 

https://kirken.no/globalassets/bispedommer/oslo/dokumenter/sak-15-16---vedlegg---arsmedling-
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Vedlegg 1: 

Vil du delta i forskningsprosjektet 

  «Liturgi i bevegelse»  
En fordypningsoppgave i teologi 

 
 
Dette er et spørsmål til deg om å delta i et forskningsprosjekt hvor formålet er å finne ut om 

hvordan forskjellige aldersgrupper av hørselshemmede i menigheten oppfatter den nye liturgien 

på tegnspråk, da med hovedfokus på fellesleddene Vår Far og Trosbekjennelsen. I dette skrivet 

gir vi deg informasjon om målene for prosjektet og hva deltakelse vil innebære for deg. 

 

 

Formål 

Jeg skal skrive en fordypningsoppgave i teologi, cand. theol. studie.  

Formålet med prosjektet er å forske på om den nye liturgien i Døvekirken som ble godkjent av 

Oslo biskop den 15. desember 2015 når opp til målene sine. Er oversettelsen av felles leddene 

Vår Far og Trosbekjennelsen forståelig for brukerne av Døvekirken, altså døvemiljøet? Er det 

lettere å delta i felles leddene nå enn før 2015? Hva er utfordringen med den nye liturgien? Er det 

valgt riktig språklig sjanger i oversettelsen av Trosbekjennelsen og Vår Far? Har hørende 

tegnspråkbrukere og hørselshemmede i alle aldre samme oppfattelse av språket i den nye 

liturgien? Har geografi og kjønn noe å si for oppfattelsen av språket i liturgien?   

 

 

Hvem er ansvarlig for forskningsprosjektet? 

Jeg som teologistudent ved teologisk fakultet, UIO er ansvarlig for dette prosjektet sammen med 

min veileder Halvard Johannessen.  

 

 

Hvorfor får du spørsmål om å delta? 

Jeg sender ut spørreskjema til alle døvemenighet i Norge. En person i hver menighet får ansvar 

for å finne aktuelle intervjuobjekter i riktig aldersgruppe og sender ut til dem. Du bør helst være 

aktiv i menigheten og være tegnspråkbruker.  

 

Hva innebærer det for deg å delta? 

Hvis du velger å delta i prosjektet, innebærer det at du fyller ut et spørreskjema. Det vil ta deg ca 

30 - 45 minutter. Spørreskjema inneholder spørsmål om språket i liturgien, da med fokus på felles 

leddene Vår Far og Trosbekjennelsen. Spørsmål om din oppfattelse av innholdet i felles leddene 

nå i forhold til før reformen i 2015 og om det er lettere nå enn før reformen å delta i disse to 

felles leddene? Skjema er anonymt. Jeg trenger ikke å vite ditt navn, men må vite kjønn, alder, 
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døv, hørende og sted hvor du bor. Du velger selv om du vil oppgi navn. Dine svar fra 

spørreskjemaet blir registrert elektronisk i oppgaven. 

 

 

Det er frivillig å delta 

Det er frivillig å delta i prosjektet. Hvis du velger å delta, kan du når som helst trekke samtykke 

tilbake uten å oppgi noen grunn. Alle opplysninger om deg vil da bli anonymisert. 

Det vil ikke ha noen negative konsekvenser for deg hvis du ikke vil delta eller senere velger å 

trekke deg.  

 

 

 

 

Ditt personvern – hvordan vi oppbevarer og bruker dine opplysninger  

Vi vil bare bruke opplysningene om deg til formålene vi har fortalt om i dette skrivet. Vi 

behandler opplysningene konfidensielt og i samsvar med personvernregelverket. 

Det er bare veilederen og jeg (som er student) som har tilgang til å analysere 

spørreskjema/oppgaven. Vi får ikke navnene deres, men kun alder, kjønn og hvor dere bor. Alle 

opplysninger om dere vil da bli anonymisert. Får jeg navn, vil jeg erstatte navnet og 

kontaktopplysningene dine med en kode som lagres på egen navneliste adskilt fra øvrige data. 

 

Hva skjer med opplysningene dine når vi avslutter forskningsprosjektet? 

Prosjektet skal etter planen avsluttes 01.02.2019 og all datamateriale blir anonymisert når jeg er 

ferdig med fordypningsoppgaven.  

 

 

Dine rettigheter 

Så lenge du kan identifiseres i datamaterialet, har du rett til: 

- innsyn i hvilke personopplysninger som er registrert om deg, 

- å få rettet personopplysninger om deg,  

- få slettet personopplysninger om deg, 

- få utlevert en kopi av dine personopplysninger (dataportabilitet), og 

- å sende klage til personvernombudet eller Datatilsynet om behandlingen av dine 

personopplysninger. 

 

 

Hva gir oss rett til å behandle personopplysninger om deg? 

Vi behandler opplysninger om deg basert på ditt samtykke. 

 

På oppdrag fra Teologiske fakultet i Oslo har NSD – Norsk senter for forskningsdata AS vurdert 

at behandlingen av personopplysninger i dette prosjektet er i samsvar med personvernregelverket.  

 

 

Hvor kan jeg finne ut mer? 

Hvis du har spørsmål til studien, eller ønsker å benytte deg av dine rettigheter, ta kontakt med: 

Student: 
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Veronica V. Troland 

Epost: veronica.voldsund@dovekirken.no 

 

Veileder ved Teologisk fakultet, UIO: 

Halvard Johannessen 

Epost: halvard.johannessen@teologi.uio.no 

 

Personvernombudet ved UIO: 

Maren Magnus Voll 

Epost: personvernombud@uio.no 

 

NSD – Norsk senter for forskningsdata AS, på epost (personvernombudet@nsd.no)  

eller telefon: 55 58 21 17. 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

 

Prosjektansvarlig    Eventuelt student 

(Veileder) 
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Vedlegg 2:  

Samtykkeerklæring  

 

Jeg har mottatt og forstått informasjon om prosjektet «Liturgi i bevegelse» og har fått anledning 

til å stille spørsmål. Jeg samtykker til: 

 

 å delta i spørreskjema 

 å delta i intervju 

 at opplysninger om meg publiseres slik at jeg kan gjenkjennes 

 at mine personopplysninger lagres etter prosjektslutt, til videre forskning – hvis aktuelt 

(Kryss av, bare på det du er enig i) 

 

 

Jeg samtykker til at mine opplysninger behandles frem til prosjektet er avsluttet, ca. 01.02.2019 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(Signert av prosjektdeltaker, dato) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Returneres med underskrift, sammen med svar på spørreskjemaet til din lokale døvekirke eller til;  

 

 

Veronica V. Troland 

Adr:  Apeltunhaugane 62 

 5238 Rådal 

 

 

E-post; veronica.voldsund@dovekirken.no eller verooo@live.no 
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