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Du vil s for ditt barn...
e
det best

...det vil vi også!

INFORMASJON OM TROSOPPLÆRING
TIL FORELDRE MED HØRSELSHEMMEDE /
DØVE BARN

Du har et hørselshemmet barn
og vil vite hva som er det beste
for ditt barn.
Døv – hørselshemmet – hørende?
CI – høreapparat – hjelpemidler?
Tegnspråk – munnavlesning – talespråk?
Vi kan tilby:

• E
 t miljø med tilrettelagte tilbud for hørselshemmede/døve
barn og unge.

• E
 t miljø og ansatte som er opptatt av og kan forskjellige
kommunikasjonsformer, fra tegnspråk til tale.

• E
 t fellesskap der du kan møte andre foreldre i samme situasjon.
• E
 t miljø som vektlegger det visuelle og som aktivt benytter
bilder, form og farge og et visuelt uttrykk.

• Materiell

som er tilrettelagt for deg som forelder og for ditt
hørselshemmede/døve barn.
PS: Vi har dessverre ingen mulighet til å kontakte deg, fordi info
om hørselshemming/døvhet er taushetsbelagte opplysninger. Derfor
er det fint at du kontakter oss og gir oss lov til å informere deg.
Ta kontakt med en av våre menigheter, se kontaktinfo siste side i
denne folderen.
Hvem er vi?
Døvekirkene er en del av Den norske kirke og er vanlige menigheter
med et ordinært tilbud til barn, unge og voksne. Vi er der for å gi et
tilpasset tilbud til mennesker med et hørseltap som gjør at de ikke
kan benytte seg av tilbudet i den lokale menighet.

tro og undring
VI DELER kristne tradisjoner og verdier
VI DELER opplevelser og fellesskap
VI DELER håp og kjærlighet
VI DELER

I Norge er det 5 døvemenigheter
med kirker i Oslo, Stavanger, Bergen,
Trondheim og Tromsø.
I menighetene gis det tilbud om:
– familiegudstjenester, barne- og
juniorklubber, familiesamlinger,
ungdomsklubber, utdeling av Min
kirkebok, Barnas Dag, konfirmantundervisning/konfirmantleirer,
ledertrening MILK og LIV og lokale
/nasjonale leirtilbud og turer.

Tilbudet vil bli utbygget for deg som
ikke bor i disse byene.
Vårt mål er å dekke alle hørselshemmede/
døve og deres familier med tilbud, uavhengig av hvor de bor i landet!
Vi planlegger å kunne gi tilbud i hvert fylke,
og sammen med dere foreldre, og evt.
den lokale menighet, vil vi tilrettelegge på
best mulig måte.
Kommunikasjon er viktig, – enten det er
på tegnspråk eller du/dere benytter tale.
Våre medarbeidere skal kunne kommunisere med alle og gi et tilbud tilpasset
hver enkelt.

Dersom du ønsker mer informasjon
om vårt arbeid, kan du sende en mail
til denne adressen:
koordinator@dovekirken.no
Du kan også ta kontakt med den
enkelte menighet – se listen på baksiden av brosjyren.

Med faglig kvalifiserte medarbeidere
planlegger vi også å tilby landsdekkende
samlinger, kurs, turer og leirtilbud.
Du vil selvfølgelig det beste for ditt barn...
det vil vi også!
Hjelp oss å komme i kontakt med deg for
å kunne tilrettelegge best mulig!

TA GJERNE KONTAKT MED OSS:

Døves menighet Oslo
(omfatter Oslo, Akershus, Østfold, Vestfold,
Telemark, Buskerud, Hedmark og Oppland)
http://www.dovekirken.no/oslo/
Kontaktperson: Undervisningsansvarlig Øyvind Aspen
E-post: oyvind.aspen@dovekirken.no
Telefon til menighetskontoret: 23 33 43 20
Vestfold
Kontaktperson Vestfold: Terje Johnsen
E-post: terje.j.johnsen@dovekirken.no
Telefon til menighetskontoret: 23334320

Døves menighet Stavanger
(omfatter Rogaland, Vest-Agder og Aust-Agder)
http://www.dovekirken.no/stavanger/
Kontaktperson: Undervisningsansvarlig
E-post: doves.menighet.stavanger@dovekirken.no
Telefon til menighetskontoret: 52 98 58 72

Døves menighet Bergen
(omfatter Hordaland og Sogn og Fjordane)
http://www.dovekirken.no/bergen/
Kontaktperson: Undervisningsansvarlig: Ann Karin Voldsund
E-post: ann.k.voldsund@dovekirken.no
Telefon til menighetskontoret: 55 56 41 40

Døves menighet Møre
(omfatter Møre og Romsdal)
http://www.dovekirken.no/more/
Kontaktperson: Undervisningsansvarlig: Odd Erling Vik Nordbrønd
E-post: odd.erling.nordbrond@dovekirken.no
Telefon til menighetskontoret: 70 16 53 26

Døves menighet Trondheim
(omfatter Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag og Nordland)
http://www.dovekirken.no/trondheim/
Kontaktperson: Undervisningsansvarlig Anne Marie Sødal
E-post: anne.marie.sodal@dovekirken.no
Telefon til menighetskontoret: 73 51 60 77

Døves menighet Tromsø
(omfatter Troms og Finnmark)
http://www.dovekirken.no/tromso/
Kontaktperson: Undervisningsansvarlig Arne Lundqvist
E-post: arne.lundqvist@dovekirken.no
Sms til menighetskontoret: 99 16 69 40

